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Кожний громадянин, де б він не працював, 

якими б глибоко мирними не були його інтереси 

і захоплення, - завжди є вірним захисником своєї 

Вітчизни, готовим у будь-яку хвилину взяти в 

руки зброю і стати на її  захист. 

                                                                                          В.О. Сухомлинський. 

 

 

1. ВСТУП 
 

Сьогодні на сучасному етапі розвитку України, в умовах, коли наша 

держава змінюється, стає на шлях справжньої демократії, коли відбулася 

Революція гідності, а на Сході нашої країни відстоюється незалежність і 

цілісність нашої держави, виникає нагальна необхідність проведення  заходів, 

спрямованих на посилення національно-патріотичного і громадянського 

виховання дітей та молоді.                                                                                                                            

Важливим чинником національно-патріотичного та громадянського 

виховання є феномен Революції гідності - небаченого дотепер у світовій історії 

мирного колективного протесту українців, який стався у відповідь на 

порушення базових прав людини і громадянина з боку недемократичного 

політичного режиму в країні. А також обставини, пов’язані з російською 

агресією в Криму та на Сході України. Після Євромайдану в українців 

прокинулися давно забуті почуття: самопожертви за державу, національна 

солідарність і відповідальність за майбутнє Країни. 

Враховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні усе більшої 

актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, 

національної гідності, відданості загальнодержавній справі  зміцнення країни, 

активної громадянської позиції тощо. 

Дуже гостро стає нагальна необхідність переосмислення всіх цих подій в 

Державі.   

Укази  Президента №806/2014 «Про День захисника України»,  №69/2015 

«Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті 

http://zakon.rada.gov.ua/go/69/2015
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Героїв Небесної Сотні»,  №744/2014 «Про невідкладні заходи щодо захисту 

України та зміцнення її обороноздатності», «Стратегія національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки»,  затвердженої  

Указом Президента України  від 13 жовтня року № 580/2015, «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 в загальноосвітніх навчальних закладах» тощо промовисто свідчить 

про загальнонаціональні інтереси щодо здійснення системних заходів, 

спрямованих на посилення національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та 

європейських цінностей. 

 «Національне виховання, - писала Софія Русова, - забезпечує кожній нації 

найширшу демократизацію освіти, коли її творчі сили не будуть покалічені, а 

значить, дадуть нові оригінальні, самобутні скарби задля вселюдного поступу: 

воно через пошану до свого народу виховує в дітях пошану до інших народів. 

Національна система виховання створює всі умови для того, щоб розкривалися 

природні задатки, формувалися нахили, здібності, вироблялося творче, 

самобутнє світобачення кожної особистості, реалізовувався її творчий 

потенціал. Національна система виховання є складовою і невід’ємною 

частиною життєдіяльності, життєтворчості рідного народу. Глибоке знання 

підростаючим поколінням  творчих умінь рідного народу, його творчої 

спадщини стимулює пробудження в них творчих задумів, поривань і практичну 

їх реалізацію. Тому система компонентів народної духовності, шляхи і засоби 

їх формування мають визначати сутність і зміст національної системи 

виховання». 

Національне виховання – це виховання особистості на основі системи 

ідеалів, традицій, звичаїв, переконань, створених народом і спрямованих 
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формувати ціннісні орієнтації молодих поколінь у дусі розвитку матеріальної й 

духовної культури української нації. Воно забезпечує духовну єдність, 

наступність і спадкоємність поколінь минулих, сучасних і майбутніх.   

   

Суттєво, що в процесі національного виховання формується національна 

самосвідомість, яка сприяє усвідомленню індивідом самоідентифікації зі своєю 

нацією, утвердженню самоцінності історичної пам'яті, вибудові на її засадах 

відповідної аксіологічної системи, що, у свою чергу, є життєво необхідною 

передумовою повноцінної самореалізації особистості. У цьому випадку 

особистість чітко усвідомлює себе представником своєї нації, носієм 

національної культури. Таким чином, говорячи про виховання національної 

самосвідомості особистості, у першу чергу, потрібно мати на увазі виховання в 

неї національно-патріотичних почуттів та усвідомлення себе як представника 

своєї нації, носія її культури, репрезентанта її історії. Протягом віків діти 

виховувались в національному середовищі, зміст та форми функціонування, 

якого відображають культурно-історичний досвід рідного народу. Національне 

виховання, яке гармонійно вписується в життєдіяльність рідного народу, 

поступово формує в підростаючих поколінь всі компоненти духовності, яка 

передається дітям від батьків, дідів і прадідів і поглиблюється, збагачується в 

умовах сучасного буття нації. Щоб діти стали народом, творцями своєї долі, 

необхідно, аби вони за час навчання, виховання в сім'ї, школі, позашкільному 

закладі  міцно засвоїли духовність, культуру рідного народу, глибоко 

пройнялися його національним духом, способом мислення і буття. Адже нація - 

це насамперед, сукупність різноманітних духовних прикмет та природних 

історично обумовлених ознак "тіла, душі, розуму", тобто психології, характеру, 

інтелекту певної культурно - історичної спільності людей. 

Головна мета національного виховання на сучасному етапі - передання 

молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, 

його національної ментальності, своєрідності світогляду й на основі цього 
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формування особистих рис громадянина України (національної самосвідомості, 

розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, 

фізичної, екологічної культури), розвиток індивідуальних здібностей і талантів. 

Особливу увагу необхідно зосередити на пріоритетних напрямках 

виховання, що складаються з фундаментальних основ притаманних 

українському народу, а також є загальнолюдськими цінностями: 

- виховання фізично й морально здорової особистості, забезпечення 

необхідних умов для повної реалізації можливостей розвитку дитини, 

повноцінного психічного та духовного її становлення, формування навичок 

здорового способу життя; 

- створення атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, 

взаєморозуміння, чуйності, доброзичливості, належних умов для засвоєння 

базових моральних цінностей та ідеалів, культурних традицій, етичних норм 

взаємин між близькими людьми і в суспільному оточенні, виховання культури 

поведінки; 

- забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, 

сімейних реліквій, вивчення родоводу, прилучення дітей до народних традицій, 

рідної мови, звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості і 

самосвідомості; 

- виховання поваги до законів, прав і свобод людини, розвиток 

громадянської і соціальної відповідальності; 

- залучення дітей до світу знань, виховання поваги до науки, школи і 

вчителя, розвиток прагнення до освіти й творчого самовдосконалення; 

- включення в спільну побутову та господарську діяльність, розвиток рис 

творчої працелюбної особистості, формування почуття власності та навичок 

господарювання; 
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- формування естетичних смаків і почуттів, уміння розрізняти прекрасне і 

потворне в мистецтві і житті, забезпечення умов для практичної творчої 

діяльності дітей; 

- розвиток внутрішньої свободи, здатності до об'єктивної самооцінки і 

саморегуляції поведінки, почуття власної гідності, поваги до себе, 

відповідальності за свої вчинки, здатності до морального самовдосконалення. 

Національне  виховання має здійснюватись на всіх етапах навчання дітей та 

молоді, забезпечувати всебічний розвиток, гармонійність і цілісність 

особистості, розвиток її здібностей та обдарувань, збагачення на цій основі 

інтелектуального потенціалу народу, його духовності і культури, виховання 

громадянина, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору. 

Головними складовими національного виховання є патріотичне та 

громадянське виховання. 

Патріотизм – це вища форма вияву духовності, це моральний фундамент 

суспільної і державної будівлі, опора її життєспроможності. 

Критеріями патріотизму є любов, вірність і служіння Батьківщині, турбота 

про забезпечення цілісності і суверенітету України, піклування про її 

постійний розвиток на шляху демократичного національного відродження, 

сприяння гармонізації державних, суспільних та особистісних інтересів у 

повсякденному житті. Виховання патріотизму особистості передбачає 

прищеплення національної свідомості і громадянської зрілості, важливими 

показниками яких є всебічний розвиток своєї країни, захист її інтересів. У 

випадку загрози національній безпеці патріотизм проявляється у готовності 

служити Україні, встати на її захист, визнанні пріоритету суспільних і 

державних інтересів над особистими. 

Патріотизм не закладений в генах, це явище соціальне, і тому не 

успадковується, а формується. 
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До проблеми національно-патріотичного і громадянського виховання 

зверталося немало вітчизняних вчених-педагогів минулого. Вітчизняний гігант 

класик педагогічної думки К. Д. Ушинський вважав, що патріотичне виховання 

– це прищеплення молодому поколінню почуття обов’язку перед 

Батьківщиною, відповідальності, високої гідності. Зокрема, він писав: «Як 

немає людини без самолюбства, так і немає людини без любові до Батьківщини, 

і ця любов дає вихованню вірний ключ до серця людини і могутню опору для 

боротьби з її поганими природними, особистими, сімейними і родовими 

нахилами.»  У статті «Про народність у суспільному вихованні» К. Д. 

Ушинський високо оцінював народність виховання, яка є основою виховання 

молодого покоління у дусі патріотизму, любові до Батьківщини і свого народу. 

Зокрема він писав: «Виховання бере людину всю, якою вона є, душу й розум, – 

і передусім звертається до характеру людини, а характер і є саме тим грунтом, в 

якому корениться народність». 

Розглядаючи патріотичне і громадянське виховання як одну із складових 

загальної виховної системи, А. С. Макаренко його суть зводив до формування 

таких особистісних рис молодої людини, як воля, мужність, цілеспрямованість, 

почуття власної гідності, гордість за свій народ, честь та інше.                                                                         

Він розглядав процес виховання громадянина як один із найважливіших та 

найскладніших. Виховати громадянина, на думку педагога-теоретика і 

педагога-практика, - значить "виховати патріота, виховати у ньому такі якості, 

які б свідчили про належність цієї молодої людини до великої держави..."  

Поставивши наприкінці 20-х років широко відомий соціальний експеримент, 

метою якого була реалізація ідеї громадянського виховання в комуні для 

безпритульних, А. С. Макаренко довів, що виховання в інтересах держави є 

результативним лише за умови, коли воно поєднується із розвитком творчої 

індивідуальності особистості, одночасно стимулюючи моральні почуття та 

"правові емоції".  
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За словами В. О.  Сухомлинського  «Ідея любові до Батьківщини 

формується тонко і складно. Патріотичне виховання – це сфера духовного 

життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і 

ненавидить людина…» 

 Великий Кобзар заповідав:     «Свою Україну любіть. 

                                                   Любіть її… во врем’я люте, 

                                                   В останню тяжкую минуту 

                                                   За неї  Господа моліть!» 

У сучасному світі престиж держави, добробут її громадян визначаються не 

лише наявністю природних ресурсів або інших матеріальних благ, а, 

насамперед, рівнем інтелектуалізації суспільства, його зрілістю, відданістю 

загальнодержавній справі, активною патріотичною і громадянською позицією,  

відповідальністю громадян за долю  підростаючого покоління та держави.  

Терміни "громадянськість",  "громадянський" прийшли   у  педагогіку із 

суспільних наук, де вони визначають прояв патріотизму відносно держави, 

свого народу. Політичний словник дає поняття: "Громадянськість - це 

спрямованість на користь суспільства, підпорядкування особистих інтересів 

громадянським, служіння Батьківщині, користування правилами і виконання 

обов'язків, встановлених законами держави". Таке визначення громадянськості, 

основна функція якого полягає в орієнтації особистості на служіння державі й 

народові. 

  На даному етапі демократизації громадянського суспільства актуальною є 

проблема формування громадянськості, що передбачає становлення 

особистості, спроможної знайти відповідь на основні питання існування,  

пізнати себе, суспільство і час, в якому вона живе, здатної брати активну 

участь у вирішенні соціальних проблем та досягнути успіху в житті. 

Дуже важливо системно здійснювати національно-патріотичне та  

громадянське виховання у молодого покоління, від ефективності вирішення 

якої залежить майбутнє держави України.  
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Важливо, щоб кожен навчальний заклад, став для дитини осередком 

становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе 

відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, 

демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну 

безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню 

громадянського миру й злагоди в суспільстві, тобто виховув особистість. 

Виховання особистості – це ще і правове, і моральне, і  трудове, і фізичне, і 

екологічне виховання.                                                                                

Правове виховання - формування правової культури - прищеплення 

поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних 

символів (Герба, Прапора, Гімну); знання й дотримання у поведінці Законів 

України; активна протидія особам та установам, що порушують закони, 

завдають збитків державі, зазіхають на територіальну цілісність і незалежність 

України. 

Моральне виховання - прищеплення й розвиток моральних почуттів, 

переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, що діють в 

суспільстві. Опанування духовною культурою людства, нації, найближчого 

соціального оточення. Наслідування кращих моральних зразків своєї родини, 

українського народу, загальнолюдських моральних цінностей. 

Трудове виховання - формування творчої, працелюбної особистості, 

умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, 

професійною майстерністю, на основі сучасних знань про ринкову економіку 

може самостійно віднайти застосування власним здібностям у системі 

виробництва, науки, освіти. 

Фізичне виховання - утвердження здорового способу життя як 

невід'ємного елемента загальної культури особистості. Повноцінний фізичний 

розвиток особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров'я, 

гармонія тіла і духа, людини і природи - основа фізичного виховання. 
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 Екологічне виховання дітей та молоді передбачає формування 

екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, 

відчуття відповідальності за неї як за національне багатство, основу життя на 

землі, залучення вихованців до активної екологічної діяльності, нетерпиме 

ставлення до тих, хто завдає шкоди природі. 

 Превентивне виховання - попередження злочинності та злочинів, 

розуміння переваг способу життя буз порушень норм моралі, виявлення 

негативних змін у поведінці вихованців, за допомогою залучення їх до активної 

участі в органах дитячого самоврядування, забезпечення, індивідуальної роботи 

з дітьми, схильними до правопорушень, екскурсій до школи міліції та в музей 

пожежників, проведення психолого-педагогічних тренінгів тощо. 

Отже, розглянуті напрями виховання тісно взаємопов'язані, доповнюють 

один одного, мають самостійне і разом з тим, усі вони утворюють цілісну 

систему національного виховання, головними складовими якого є патріотичне і 

громадянське виховання. 

Якою ж повинна бути сучасна місія педагогів, організаторів освіти? Без 

сумніву, це мусить бути виховання відповідального громадянина нашої 

держави. Бо, як свідчить практика розвитку багатьох країн світу, не може бути 

ні справжньої демократії, ні ефективної економіки, ні соціального миру без 

відповідальної громадянськості, без громадянина-патріота, готового 

самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, 

правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку. 

 Отже, національно-патріотичне та громадянське виховання, громадянське 

самовизначення сьогодні – це найпріорітетнійший напрям роботи закладів 

освіти різних типів, у тому числі і позашкільних навчально-виховних закладів, 

які покликані  виховувати громадянську самосвідомість особистості дитини, 

формувати творчу особистість, розвивати її талант, розумові та фізичні  

здібності. 
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 При цьому треба відзначити, що позашкільна освіта має  надзвичайно 

великий потенціал для реалізації цього завдання. За визначенням ЮНЕСКО,  на 

сучасному етапі розвитку суспільства позашкільна освіта є відкритою 

неформальною паралельною освітою, спроможною швидко і мобільно 

реагувати на зміну в соціальному середовищі, на різноманітність потреб і 

мотивів соціуму, здібностей дітей. 

Виховання – це життя, життя – це виховання. Діти виховуються скрізь: 

вдома, на вулиці, в школі, в позашкільному закладі. Як відомо, вулиця є 

небажаним місцем виховання, тому позашкільний заклад, на наш погляд, є 

найбільш відповідним  місцем для виховання підростаючого покоління.  

Національно-патріотичне виховання в Центрі  НТТУМ «Грані» 

розглядається як цілеспрямований і свідомо здійснюваний педагогічний процес 

організації і стимулювання активно-творчої діяльності підлітків, оволодіння 

ними знаннями про культурно-історичний досвід народу, формування в них 

ціннісного ставлення до Батьківщини, суспільства, самих себе та праці. 

 

2. МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ НТТУМ ГРАНІ» 

Навчально-виховна робота комунального закладу «Запорізький обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької 

обласної ради (КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР) передбачає, крім науково-

технічної творчості також патріотичне та  громадянське  самовизначення та 

громадянське й патріотичне виховання. Це твердження розкриває Модель 

випускника обласного Центру НТТУМ «Грані»: 

 особистість – патріот України; 

 особистість – активний учасник суспільного прогресу; 

 особистість, здатна до саморозвитку та самовдосконалення; 

 особистість, яка володіє основами творчого технічного пошуку; 

 особистість, здатна до професійного самовизначення в галузі науки і 

техніки; 
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 особистість із розвиненим технічним мисленням, творчими здібностями; 

 особистість – компетентна в галузі застосування інформаційних 

технологій; 

 особистість – соціально активна та духовно багата, здатна орієнтуватися 

у професійному просторі; 

 особистість, яка підтримує цінності спільної суспільно корисної 

діяльності; 

 особистість – громадянин  із сформованим ціннісним ставленням до 

суспільства і держави, державних  символів,  традицій та історії  свого  народу  

й країни, до  незалежної  України, що безповоротно визначила свій шлях до 

європейського розвитку; 

 особистість із ціннісним ставленням до історичної, культурної 

самобутності  українського народу, рідного краю;  

 особистість – активний та конкурентоспроможний громадянин держави; 

 особистість, яка сповідує демократичні цінності; 

 особистість із сформованою активною громадянською позицією; 

 особистість, яка підтримує соціальні цінності та норми поведінки; 

 особистість – самостійна у прийнятті рішень та відповідальна за 

результати власної діяльності; 

 особистість, здатна реалізувати себе в соціумі. 

Як видно із моделі випускника обласного Центру «Грані» значна увага 

приділяється саме патріотичному та громадянському вихованню учнів. 

Отже, головною метою педагогів Центру є не тільки надання дітям 

необхідних знань, а в першу чергу, це  формування громадянина, патріота, 

інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, відданої 

своїй незалежній країні – Україні. 

Громадянське та національно-патріотичне виховання у обласному Центрі 

«Грані» починається з простих і доступних дитячому розумінню дій та навичок.  

Досягається це через: 
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 формування моральної культури на основі національних традицій; 

 формування громадянської відповідальності; 

 залучення до духовного життя народу; 

 залучення до соціально-значимої  діяльності; 

 прищеплення високої правової культури; 

 виховання високих ідеалів служіння народу, Україні;  

 формування здорового способу життя  за рахунок таких видів 

діяльності: 

 пізнавальної; 

 суспільно-корисної; 

 художньо-творчої; 

 конструкторської; 

 ігрової; 

 проектної; 

 довільного спілкування. 

3. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ  

          ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Становлення громадянина розпочинається з дитинства. Саме в цій період у 

дитини закладаються підвалини майбутньої свідомості, характеру поведінки, 

формуються риси українця. Підростаючи, дитина вбирає в себе те, чим живе 

родина, народ України, поступово формується свідомий громадянин і патріот. 

У молодшому  віці  соціальні і громадянські компетентності як ключові 

інтегруються через усі освітні галузі і спрямовуються на набуття 

громадянських якостей. 

Найменші наші вихованці 6-ти  - 7-ми років з перших днів спілкування з 

педагогами Центру почувають себе особистостями. Вони багато чують про 

нашу  незалежну Україну, перемогу Майдану, Героїв Небесної сотні, Героїв 

АТО,  про відношення до старшого покоління, до вчителів, один до одного, до 
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колективної творчої праці, бережливого ставлення до колективної власності, до 

природи і рідного краю, до національних традицій, до навчання і вибору 

професії, до свого  здоров’я тощо. 

У складний для нашої країни час діти проявляють свої найкращі патріотичні 

почуття, підтримуючи морально українську армію. Мова йде про те, щоб 

написати нашим захисникам кілька теплих рядочків листа-підтримки або 

намалювати яскравий позитивний малюнок.   

 

 

Ось  роботи маленьких вихованців гуртка «Користувач 

персонального комп’ютера в початковому технічному моделюванні», 

що були  відправлені у жовтні 2015 року  на передову АТО  до 

Дня Захисника України: 

 

  



17 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 А це малюнки вихованців гуртка «Користувач персонального комп’ютера в 

початковому технічному моделюванні» (діти 6 - 8  років), що були  

представлені на обласних виставках: 

 

 

      Обласна виставка 

 

Гурток «Макетування» 

 

           Обласна виставка 

Гурток «Декоративно прикладне 

моделювання для молодших школярів» 



19 

 

 

 

 

 

 

     У квітні 2016 року вихованці молодшого шкільного віку виготовили 

писанки до Великодня та відправили  воїнам АТО з вітаннями й найкращими 

побажаннями: берегти  нашу державу - таку багатостраждальну, наймилішу у 

світі Україну. Щоб як найскоріше радістю наповнилися їхні душі від великої 

перемоги над ворогом та зустрічі з рідними:  «Ми пишаємось вами і дуже 

вдячні. Ви найкращі й неповторні! Повертайтеся додому скоріше з перемогою! 

Гуртки: «Виготовлення сувенірів» та «Початкове технічне моделювання» 

 

4. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ 

ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Цілеспрямований навчально-виховний вплив, який має на меті формування 

громадянина країни, носія  високих ідеалів служіння народу,  захисника 

держави, досягає найбільшого ефекту у гуртках спортивно-технічного напряму. 
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Свої  перемоги на конкурсах і змаганнях у 2015 році гуртківці спортивно-

технічного напряму обласного Центру НТТУМ «Грані»  присвятили  Дню 

захисника України. 

 

 

 

Обласні змагання юних авіамоделістів             Обласний конкурс  

            «Стендове моделювання» 

 

 

Авіамодельний гурток. 

Безпілотний літальний 

апарат (БПЛА) для ведення 

зовнішнього 

спостереження у зоні 

проведення 

антитерористичної операції 

сконструйовано та 

передано для використання 

одній із військових частин  

з проведенням відповідно-

вго навчання 2-х військо-

вослужбовців розвідуваль-

ного взводу цієї частини. 
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Гурток «Аквабіотехніка».  

Масове занурення під воду з Прапором України 

Важливий чинник національно-патріотичного виховання дітей та учнівської 

молоді є в навчально-виховній  роботі гуртків Народного колективу  «Дитячо-

юнацька телестудія «Грані». 

Модель випускника Народного колективу «Дитячо-юнацька телестудія 

«Грані» чітко визначає виховання громадянськістю та патріотизмом. 
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Як головний результат роботи телестудії «Грані», педагогічний колектив 

розглядає готовність і здатність молодих людей - випускників,  нести особисту 

відповідальність, як за власне благополуччя, так і за  благополуччя суспільства.  

Так, за 40 років творчої праці студії було виховано не одне покоління 

професіоналів, особистостей, які стали справжніми громадянами своєї держави. 

Сьогодні вже десятки колишніх вихованців студії навчаються на 

факультетах журналістики, а найбільш талановиті з них – Григорій Ушаков, 

Олександр Димов, Анатолій Мережко, Марія Скакунова, Олена Бережко, 

Настасія Савіна, Євген Гаркавцев – вже творчо працюють у засобах масової 

інформації. Усі вони вдячні педагогам студії різних років та  незмінному 

керівнику студії  Михайлу Григоровичу Еделю. 

В гуртках телестудії «Грані» здійснюється органічне поєднання навчальної, 

розвивальної та  виховної роботи вихованців. Готовність дитини  до  

майбутньої  військової  служби  формується  на підставі  засобів, форм, методів 

навчання та виховання.  

Одним із цих засобів є створення телепередач. Ось деякі із них: 

«Неслучайные встречи» та «Слабо». 

В цьому випуску 

телепередачі 

«Неслучайные 

встречи»  

(Випуск 2-й)  

відображена 

зустріч  з 

учасником бойових 

дій  Ігорем 

(позивний «Азім»), 

який служить у 8-й 

окремій роті 

«Правого сектора». 

До запису 

телепередачі гість  

багато спілкувався 

з вихованцями та 

педагогами. 

file:///D:/Мои%20документы/Edel/KRUGOK/video_gallery/ushakov.html
file:///D:/Мои%20документы/Edel/KRUGOK/garkav.html
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Ще одна телепередача     

«Слабо», 

де вихованець 

телестудії «Грані» 

Максим Дьяченко  (13 

років) розбирає та 

збирає макет автомата 

Калашникова ММГ 

АКС-47 на швидкість.  

 

Результат – 35 секунд. 

 

 

 

Спільна діяльність членів колективу гуртків, колективні роботи, участь їх у 

різного рівня виставках, конкурсах, змаганнях якраз і впливають на свідомість 

та вчинки дітей, формують  в них позитивне ставлення до праці, людей, 

надають дітям широку можливість для спілкування та розуміння норм 

поведінки, що є запорукою успішності в майбутньому. 
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Так, колективні роботи гуртка «Комп’ютерна графіка і анімація»  стали 

прикладом об’єднання національних ідей з творчими здібностями гуртківців. 

Присвячений 200-річчю від дня народження  М. В. Гоголя,  мультфільм «Ніч 

перед Різдвом» став учасником кількох Всеукраїнських конкурсів і був 

масштабним проектом, де діти не тільки заглибилися у художню літературу 

ХІХ століття, а і в минуле  України та  її народні традиції. 

Ще один анімаційний проект. Він 

присвячений подіям  другої світової війни,  

відображає історичні події того тяжкого 

часу, що випав на долю нашого народу. 

Серії робіт про війну: «Партизани», «Лист 

на фронт», «Подвиг санітарок», «Взяття  

Рейхстагу» та «Війна»  виражають, 

насамперед,  відношення гуртківців до 

тяжких  воєнних років для народу  України, 

а також глибоке співчуття та повагу до 

старшого покоління, яким безмежно вдячні 

за наше мирне життя.    

Кадр із мультфільму «Взяття Рейстагу» 
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А ось    2 сторінки 

газети «Грані» 

вихованців гуртка 

«Журналістика та 

видавнича  справа», 

присвяченій  Дню 

перемоги у другій 

світовій війні. Ці 

сторінки  не залишила 

байдужими нікого - від 

самих маленьких 

вихованців, до 

найстарших працівників 

Центру. 

Працювали над 

випуском газети 

вихованці і інших 

гуртків, серед них – 

вихованці фотогуртка.  

5. ЗАГАЛЬНО-ВИХОВНІ ЗАХОДИ  ЦЕНТРУ З НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ 

 ОСОБИСТОСТІ  ГУРТКІВЦІВ 

 

На фото: Зустріч  до 20-річчя створення 

Товариства сприяння обороні України 

Відбуваються зустрічі 

вихованців та педагогів 

обласного Центру НТТУМ 

«Грані»  з учасниками другої 

світової війни. А наші 

«хлопці - технарі» - вихованці 

спортивно-технічних гуртків 

– це майбутня міць нашої 

держави.   За перемоги у 

різного рівня змаганнях вони 

постійно відзначаться 

нагородами ТСОУ 

(Товариство сприяння 

обороні України).  
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 Держати високу планку у навчанні та вихованні підростаючого покоління 

допомагає високий професіоналізм педагогів Центру «Грані».  

Навчанням та вихованням молодого покоління у обласному Центрі НТТУМ 

«Грані» опікується педагогічний колектив з потужним потенціалом: 85 

відсотків педагогічного складу має вищу освіту, 32 відсотки є відмінниками 

освіти і науки України, 3 педагоги мають Нагрудний знак «Софія Русова». 

Життя постійно змінюється, з’являються нові вимоги, які суспільство 

пред’являє  до педагога, його професіоналізму, соціальних знань, загальної 

культури. 

Події  останніх років спонукали  педагогічний колектив  обласного Центру 

«Грані» визначити для себе пріоритетний напрямок  у процесі формування 

сучасного громадянина та патріота незалежної України. Це    національно-

патріотичне виховання  дітей та учнівської молоді.   

 

 

Один із наших  

педагогів, керівник 

гуртка  Павлік Олег 

Петрович, у січні 2015 

року добровольцем 

пішов боронити нашу 

Україну. Він був серед 

тих, хто мужньо захищав 

свою Батьківщину від 

зовнішнього агресора і його найманців. Зараз він продовжує виховувати  

достойне, грамотне, чесне покоління, віддане  рідній Вітчизні. 
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 Цей прапор  з 

вітаннями до Дня 

Захисника України  та  

найкращими 

побажаннями  від 

наших вихованців 

відправлено воїнам 

АТО . 

(Вересень 2015 року) 

 

  .     

 Кожен працівник  Центру «Грані»  бере участь у волонтерських справах: 

надання допомоги грошима, теплими речами, ліками, листами, дитячими 

малюнками тощо. Саме зараз для колективу вихованців та педагогів обласного 

Центру НТТУМ «Грані» виховання патріотизму, як ніколи, актуально.  Саме 

зараз ми повертаємося до споконвічних цінностей: утвердження первинності 

любові до Батьківщини і людей, духовності, моральності, бережливого 

ставлення до природних скарбів і національних надбань нашого народу. 

 

 

6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО 

ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

6.1.У молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини 

пізнавати себе як члена сім’ї,  родини, дитячого угрупування; як учня, жителя 

міста чи села; виховувати у неї любов до рідного дому, краю, вулиці, своєї 

країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій. 

У початкових класах соціальна і громадянська компетентності, як ключові, 

є міждисциплінарними та інтегруються через усі освітні галузі і спрямовуються 

на соціалізацію особистості. 
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 Доцільно виховувати в молодших школярів любов до рідного краю і своєї 

Батьківщини, повагу до національних традицій і символів українського народу, 

повагу до людей інших національностей, їхніх звичаїв і традицій, почуття 

гордості за відомих людей України, турботливе ставлення до цінностей і 

надбань нашої країни. 

З огляду на зазначене, невід’ємними складниками занять  у освітніх 

закладах мають бути виховні бесіди, пізнавальна інформація про Україну, її 

людей і події, пов’язані з ними, підготовка і презентація посильних проектів 

патріотичного змісту, виховання в дитини свого власного «Я», віри у свої сили, 

талант,здібності; виховання творчої,соціально активної особистості і т.і.  

6.2.  Велику виховну роль відіграє український фольклор, зокрема дитячий, 

а також твори художньої літератури для дітей молодшого шкільного віку. 

Доцільним є проведення тематичних занять з української мови: «Свято рідної 

мови», «Шевченківське слово» та ін. Рідна мова – найважливіший засіб 

патріотичного виховання. Вона була і є важливою сферою впливу на 

національну свідомість молоді, ентифікаційним кодом нації. Необхідно  

руйнувати стереотипи неповноцінності української мови, який упродовж 

попередніх поколінь з різних ідеологічних причин насаджувався в свідомості 

українців. Треба, щоб  вихованці сприймали українську мову як сучасну, 

європейську, багату, культурну, розвинену. Діти повинні шанувати традиції 

українського народу, шанобливо ставитись до традицій українського народу, до 

природи,    засвоювати моделі поведінки, які відповідають законодавству 

України, шанувати символи держави, знати державну мову.  

6.3. Значний потенціал у вихованні національно-патріотичного виховання  

полягає у процесі трудового навчання. Дієвим підґрунтям для такої виховної 

роботи можна вважати процесс формування в учнів конкретного практичного 

досвіду з виготовлення предметів і речей, які у своєму змісті пов’язані з 

народною культурою українців, а саме – виготовлення декоративно-ужиткових 

і ремісничих виробів, які були характерними для побуту українців. Досить 
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часто мистецькі речі, які учні можуть виготовити власноруч, мають таке 

оформлення і техніку виконання, які обумовлені історією українського народу 

– від дерев’яних речей оздоблених різьбленням до елементів народного одягу, 

що містять у своєму оформленні національно-патріотичну символіку. 

Трудове навчання  дає можливість знайомити дітей  з традиційними 

народними ремеслами в України, навчати виготовленню сюжетних витинанок 

різних регіонів України, поробок із солоного тіста, глини, соломки, лози,   

оздобленню виробів різними техніками тощо. 

6.4.Декоративно-ужиткове мистецтво й сьогодні охоплює широке коло 

предметів із різних сфер людської діяльності. Саме прояви національної 

культури завжди супроводжують життя кожної людини, вони є тим духовним 

середовищі, у якому формуються світогляд, естетичні ідеали, моральні й 

трудові цінності та національні почуття особистості.  Сприятливі умови для 

цього створюють гуртки:  «Художня обробка деревини», «Сувеніри», 

«Виготовлення народної ляльки», «Художнє випалювання», «Гончарство» та 

багато інших. Гуртки декоративно-ужиткового напряму дають можливість 

знайомити дітей  з традиційними народними ремеслами в України. 

Виготовлення виробів, наприклад технікою аплікації соломкою, випилюванням, 

випалюванням, вишиванням тощо, може передбачати створення таких 

художніх композицій, які відображають історію українського народу, його 

визвольний рух і звитягу сучасних захисників рідного краю.  

Вихованці гуртків   можуть виготовляти  на заняттях такі вироби, які 

можуть бути передані нашим воїнам, які обороняють нашу країну на Сході. 

Зокрема це: різноманітні за конструкцією та різні за складністю виготовлення 

«пічки», «якорі» для пошуку розтяжок, маскувальні сітки, сумки для аптечок, 

рукавиці, сувеніри з патріотичною символікою тощо. Виготовлення саме таких 

виробів якнайкраще сприяє вихованню в учнів національно-патріотичних 

почуттів. 
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6.5.Образотворче мистецтво формує у вихованців культуру почуттів, основи 

національної та громадянської свідомості. Бажано проводити конкурси дитячої 

творчості з різних тематик, таких як «Слава українським військовим», «У світі 

немає кращої країни, ніж Україна» та інші.                        

6.6. Пропонується практикувати проведення виховних годин у формі:  

зустрічей з волонтерами, учасниками бойових дій, майстер-класів за участю 

дітей та батьків з виготовлення сувенірів для бійців Української армії.       

     Оскільки у молодшому віці у дітей домінує образне мислення, то 

найбільш характерними є такі форми діяльності: ситуаційно-рольова гра, 

сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, інсценування, гра-бесіда, гра-

мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, колективне творче панно, бесіда, 

тематичний зошит, ранок, свято, усний журнал, групова справа, оформлення 

альбому, уявна подорож, конкурси, ігри, школа ввічливості, демонстрація, 

розповідь, моделювання, вікторина, екскурсія, виставка малюнків, операція-

рейд, виставка-ярмарок, перекличка повідомлень, добродійна акція, хвилини з 

мистецтвом, година спостереження, година милування, спортивні змагання, 

козацькі забави, театральна вистава, ляльковий театр, веселі старти, естафети, 

догляд за рослинами і тваринами тощо. 

6.7. Система патріотичного виховання передбачає формування історичної 

свідомості молодого покоління українців, що базується на вивченні історії 

боротьби українського народу за державну незалежність протягом свого 

історичного шляху, особливо у ХХ-ХХІ століттях. Існування України сьогодні 

– це результат тисячолітньої боротьби українського народу за право мати свою 

національну державу, яка повина стати запорукою успішного культурного і 

політичного розвитку суспільства. Вивчаючи славні сторінки історії варто 

звертати увагу на те велике і світле, яке підносить наш народ до вершин 

цивілізації, визначає його заслуги перед людством. Адже українці - єдина в 

світі козацька нація. Козацтво було дисциплінованою організацією 

українського народу, споконвічною формою його самоорганізації і 
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самозахисту. У козацькі часи нашому народові були притаманними високий 

рівень шляхетності, моральності, духовності, доблесті і звитяги, знання і 

бездоганне дотримання національних традицій і звичаїв. А Запорозька Січ була 

і залишається нині синонімом свободи, незалежності, людської й національної 

гідності. 

6.8. Зорієнтованість навчання інформатики на формування готовності 

учнів до життя і продуктивної діяльності в умовах інформатизованого 

суспільства майбутнього має визначати не тільки його зміст, а й світоглядну 

спрямованість. Виховання національної самосвідомості при вивченні 

інформатики, як і навчанні інших предметів природничого та математичного 

спрямування, може здійснюватись різними шляхами, з використанням різних 

методів та форм навчально-виховного процесу. На прикладі досягнень 

українських вчених при розробці електронної обчислювальної техніки, 

літакобудування, суднобудування,  машинобудування учням має бути показано, 

що на певних історичних етапах вітчизняна наука та індустрія були на 

найвищих позиціях, на світовому рівні. Фактичним матеріалом виховного 

спрямування можуть бути, наприклад, параметри та дати розробки вітчизняної 

техніки, дані про виробничі галузі  України, геополітичні об’єкти. На заняттях з 

інформатики можливе використання фактичного матеріалу, спрямованого на 

патріотичне виховання не тільки з історії розвитку інформатики в Україні, а й 

про внесок вітчизняних учених у розвиток світової науки.  

 

 

 

 

 

 

7. Нормативні документи з питань національно-патріотичного виховання 

Закони України 
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1. Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України 

у XX столітті, від 09.04.2015 № 314. 

          

2. Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 

років, від 09.04.2015№ 315. 

          

3. Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного 

режиму 1917-1991 років, від 09.04.2015 № 316. 

          

4. Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, від 

09.04.2015 № 317 

Укази Президента України 

          

1. Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у 

Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни  № 169/2015 

          

2. Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді №334/2015 

          

3.Про День захисника України», від 14 жовтня 2014 року  № 806 

          

4.Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді 

 від 27.10.2009 № 3754/981/538/493 

          

5. Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2016 — 2020 роки №580/2015 

          

Листи Глави Адміністрації Президента України 
1. Методичні матеріали для використання у проведенні інформаційно - 

роз’яснювальної роботи серед населення та військовослужбовців щодо 

встановлення Дня захисника України від 23.10.2014  № 02-01/3078 

          

Спільний наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України, 

Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України, 

Міністерства освіти і науки України 

          

1. «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання 

молоді» від 27.10.2009№ 3754/981/538/493 

       

  Накази Міністерства освіти і науки України 

          

1. «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної 

http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2015/09/docs/%E2%84%96%20314%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2009.04.2015.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2015/09/docs/%D0%B2%D1%96%D0%B4%2009.04.2015%20%E2%84%96%20315.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2015/09/docs/%E2%84%96%20316%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2009.04.2015.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2015/09/docs/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%E2%84%96%20317.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2015/04/docs/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80.%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2024.03.2015%20%E2%84%96%20169.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2015/10/docs/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%9F%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%BF3_%D1%81%D1%822_%D0%B4%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2015/10/docs/%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_806.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2015/11/docs/%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98%20-%20580-%D0%B4%D0%BE%208829.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2016/03/docs/%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98_580%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%202016_2020.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2014/12/docs/02-01_3078.pdf
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2014/12/docs/3754_981_538_49.doc
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символіки в навчальних закладах України» від 07.09.2000№ 439 

          

2. «Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку 

військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») від 13.06.2012 № 687 

          

3. «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» від 27.10.2014 № 1232 

          

4. «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 y загальноосвітніх навчальних закладах» від 

16.06.2015 № 641 

         

  

Листи Міністерства освіти і науки України 

          

1. «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у 

навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році» від 25.07.2014 № 1/9-376 

          

2. «Про Всеукраїнську акцію «Лист пораненому» від 04.08.2014 № 1/9-392 

          

3. «Про проведення Уроків мужності» від 13.08.2014 № 1/9-412 

          

4. Про відзначення 70-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України» з 

додатком «Методичні матеріали щодо вшанування 70-ї річниці вигнання 

нацистських окупантів з України» від 17.10.2014 № 1/9-543 

          

4. Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») в навчальних закладах від 17.02.2015 № 1/9-78 

          

5. Щодо заходів з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом 

у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни від 09.04.2015 № 1/9-

188 

          

6. Про відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у 

Європі від 23.04.2015 № 1/9-211 

          

7. Щодо заходів з відзначення Дня захисника України від 25.09.2015 № 1/9-455 

          

Накази Управління освіти і науки Запорізької ОДА 

          

1 Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької обласної 

http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2014/12/docs/439.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2014/12/docs/687.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2014/12/docs/1232.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2015/08/docs/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2016.06.2015%20%E2%84%96%20641.zip
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2014/12/docs/1_9-376.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2014/12/docs/1_9-392.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2014/12/docs/1_9-412.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2014/12/docs/1_9-543.zip
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2015/04/docs/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A3%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2017.02.2015%20%E2%84%96%201-9-78%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%96%20%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2015/04/docs/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A3%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2009.04.2015%20%E2%84%961_9-188.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2015/04/docs/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A3%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2009.04.2015%20%E2%84%961_9-188.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2015/04/docs/270592%20(1).doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2015/10/docs/%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%20%D0%B7%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.doc
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державної адміністрації: 

Про впровадження Заходів щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді : наказ ДОН ЗОДА (Департаменту 

культури, туризму, національностей та релігій, Управління молоді, фізичної 

культури та спорту) від 13.07.2015 № 0402/172/323 

Методичні матеріали Українського інституту національної пам’яті 

до відзначення Дня пам’яті та примирення та 70-ї річниці Дня Перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні(8-9 травня 2015 року); 

до 70-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України (відзначалось 

28 жовтня 2014 року); 

до відзначення 14 жовтня Дня захисника України (відзначається з 14 

жовтня 2014 року); 

до 75-ї річниці початку Другої світової війни (1 вересня 2014 року); 

до Європейського Дня пам’яті жертв сталінізму і нацизму та 75-річчя 

пакту Гітлера-Сталіна (вшанування відбулося 23 серпня 2014 

року);методичні матеріали для використання у проведенні інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед населення та військовослужбовців щодо 

встановлення Дня захисника України (додаток до доручення Глави 

Адміністрації Президента України від 23.10.2014 р. № 02-01/3078). 

Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2015-2019 роки 

Національні свята і пам’ятні дати у системі патріотичного виховання 

дітей та учнівської молоді 

22 січня День Соборності України 

29 січня День пам’яті героїв Крут 

8 травня День пам’яті та примирення 

9 травня День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги) 

28 червня День Конституції України 

23 серпня День Державного прапора 

24 серпня День Незалежності України 

14 жовтня День захисника України 

28 жовтня День визволення України від фашистських загарбників 

21 листопада День Гідності та Свободи 

6 грудня День Збройних сил України 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №806/2014 

«Про День захисника України» 

 

https://docs.google.com/document/d/10etAH9NA3S6f9GlLj_IrCF2TCdYRS0m2350bABsaKjY/edit
https://docs.google.com/document/d/10etAH9NA3S6f9GlLj_IrCF2TCdYRS0m2350bABsaKjY/edit
http://www.memory.gov.ua/news/metodichni-materiali-do-vidznachennya-dnya-pam-yati-ta-primirennya-ta-70-i-richnitsi-dnya-perem
http://www.memory.gov.ua/news/metodichni-materiali-do-vidznachennya-dnya-pam-yati-ta-primirennya-ta-70-i-richnitsi-dnya-perem
http://www.memory.gov.ua/news/metodichni-materiali-ukrainskogo-institutu-natsionalnoi-pam-yati-do-70-i-richnitsi-vignannya-na
http://www.memory.gov.ua/news/metodichni-materiali-ukrainskogo-institutu-natsionalnoi-pam-yati-shchodo-vidznachennya-14-zhovt
http://www.memory.gov.ua/news/1-veresnya-vidznachaetsya-75-ta-richnitsya-pochatku-drugoi-svitovoi-viini
http://www.memory.gov.ua/news/23-serpnya-vidznachatimetsya-evropeiskii-den-pamyati-zhertv-stalinizmu-ta-natsizmu-ta-75-ta-ric
http://www.memory.gov.ua/news/23-serpnya-vidznachatimetsya-evropeiskii-den-pamyati-zhertv-stalinizmu-ta-natsizmu-ta-75-ta-ric
http://onmccm.org/?p=2278
http://onmccm.org/?p=2278
http://onmccm.org/?p=2278
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2015/06/16/konczepcziya.doc
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2015/06/16/konczepcziya.doc
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З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і 

територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського 

народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на 

підтримку ініціативи громадськості постановляю: 

1. Установити в Україні свято — День захисника України, яке відзначати 

щорічно 14 жовтня. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 23 

лютого 1999 року №202. 

Президент України                                                       П.ПОРОШЕНКО 

14 жовтня 2014 року 

 

УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА  УКРАЇНИ  № 69/2015 

  « Про вшанування подвигу учасників Революції гідності 

та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» 
 

На підтримку ініціатив громадськості та з метою увічнення великої 

людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і 

стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного 

вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час 

Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року), захищаючи ідеали 

демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє 

України, постановляю : 

1. Установити в Україні День Героїв Небесної Сотні, який відзначати 

щорічно 20 лютого. 

2. Кабінету Міністрів України розробити із залученням громадськості, 

родин загиблих Героїв Небесної Сотні, а також активних учасників 

революційних подій листопада 2013 року - лютого 2014 року та затвердити у 

двомісячний строк комплексний план заходів із вшанування подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні, передбачивши, 

зокрема: 

проведення щороку заходів із належного вшанування подвигу учасників 

Революції гідності; 

створення у місті Києві в установленому порядку музею, присвяченого 

подіям Революції гідності; 

проведення у навчальних закладах, військових частинах, закладах культури 

тематичних заходів, бесід про масові акції громадського протесту в Україні, що 

відбувалися у листопаді 2013 року - лютому 2014 року, та про їх учасників; 
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проведення за участю Національної академії наук України, музейних, 

архівних і наукових установ пошукових робіт щодо збирання документальних, 

фото-, відео- та інших матеріалів, які висвітлюють зазначені події, а також 

фіксацію та дальше широке оприлюднення таких матеріалів. 

3.Кабінету Міністрів України, Київській міській державній адміністрації 

опрацювати питання увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні засобами 

монументального мистецтва у місті Києві. 

4. Обласним, Київській міській державним адміністраціям: 

забезпечувати у День Героїв Небесної Сотні, День незалежності України, 

День Гідності та Свободи, День Соборності України покладення квітів до 

пам'ятників та пам'ятних знаків Героям Небесної Сотні;                                       

здійснити в установленому порядку заходи щодо вшанування подвигу 

учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні, 

зокрема, шляхом установлення пам'ятних знаків, меморіальних дощок, 

відповідного найменування (перейменування) площ, вулиць у населених 

пунктах України тощо, присвоєння в установленому порядку імен загиблих 

учасників Революції гідності навчальним закладам, заснування іменних премій 

та стипендій.                                                                                            

 5. Міністерству закордонних справ України забезпечувати проведення 

закордонними дипломатичними установами України заходів із вшанування 

подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної 

Сотні, а також участь представників дипломатичного корпусу іноземних 

держав, акредитованих в Україні, у відповідних офіційних заходах, які 

проводитимуться в Україні. 

6. Державному комітету телебачення і радіомовлення України 

забезпечувати широке висвітлення заходів щодо вшанування подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні, організацію 

циклів тематичних теле- і радіопередач. 

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

 

Президент України                                                         П. ПОРОШЕНКО 

м. Київ    11 лютого 2015 року  № 69/2015 

 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №580/2015 

«Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

на 2016 — 2020 роки» 
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З метою виховання громадянина-патріота України, утвердження любові 

до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до 

національних надбань Українського народу, наслідування найкращих 

прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України 

як з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють 

суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою 

агресією, а також визначення ефективних механізмів системної взаємодії 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів 

громадянського суспільства у питаннях національно-патріотичного 

виховання постановляю: 

1. Затвердити Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016 — 2020 роки . 

2. Кабінету Міністрів України: 

1) розробити за участю представників державних органів, органів місцевого 

самоврядування, організацій громадянського суспільства, провідних 

вітчизняних учених та затвердити: 

у двомісячний строк — план дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки; 

до 31 грудня 2015 року — державну цільову програму з національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки; 

2) забезпечувати щороку підготовку та оприлюднення до 14 жовтня звіту 

про виконання у поточному році плану дій щодо реалізації Стратегії 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки; 

3) опрацювати питання стосовно визначення центрального органу 

виконавчої влади з виконання функцій щодо координації заходів, здійснюваних 

органами виконавчої влади з національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді. 

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям активізувати на 

відповідній території роботу з національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді, створивши для цього, зокрема, координаційні центри як допоміжні 

органи та залучивши до їх діяльності представників громадськості. 

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

 

Президент України                                                  П. ПОРОШЕНКО 

13 жовтня 2015 року 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТу МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

від 25 грудня 2015 р. № 1400-р  Київ 
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Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного 

виховання молоді на 2016 рік 

1. Затвердити план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді 

на 2016 рік, що додається. 

2. Міністерствам, обласним та Київській міській держадміністраціям: 

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням; 

подати до 1 січня 2017 р. Міністерству молоді та спорту інформацію про стан 

виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання до 1 

лютого 2017 р. Кабінетові Міністрів України. 

 

 

Прем’єр-міністр України 

 

 

                           А. ЯЦЕНЮК 

 
 

 

ПЛАН  

заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік 

1. Удосконалити нормативно-правову базу у сфері національно-

патріотичного виховання. 

Мінмолодьспорт, МОН, 

Міноборони,Мінсоцполітики, 

Мінкультури, обласні, Київська міська 

держадміністрації. 

До 31 грудня 2016 року. 

2. Розробити проект Державної цільової соціальної програми національно-

патріотичного виховання на 2016—2020 роки. 

Мінмолодьспорт, МОН, 

Міноборони,Мінсоцполітики, 

Мінкультури, обласні, Київська міська 

держадміністрації. 

До 31 грудня 2016 року. 

3. Розробити проект Типового положення про координаційну раду з питань 

національно-патріотичного виховання при місцевій держадміністрації. 

                 Мінмолодьспорт, обласні, Київська міська держадміністрації. 

                   Перше півріччя 2016 року. 

4. Провести освітньо-виховні заходи щодо національно-патріотичного 

виховання молоді (табори, змагання, акції, семінари, семінари-тренінги, 
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засідання за круглим столом, конференції, форуми, конкурси, інші заходи), 

розробити та забезпечити розміщення в засобах масової інформації 

та Iнтернеті інформаційних і методичних матеріалів, соціальних фільмів, 

роликів, соціальної реклами, спрямованих на: 

формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості; 

підвищення рівня знань про видатних особистостей українського 

державотворення; 

збільшення чисельності молоді, яка пишається своїм українським 

походженням, громадянством, а також тієї, що готова до виконання обов’язку із 

захисту незалежності та територіальної цілісності України; 

збільшення чисельності молоді, залученої до здійснення заходів за участю 

військово-патріотичних клубів та учасників антитерористичної операції на 

сході України; 

підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і 

проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

“Сокіл” (“Джура”); 

розширення сфери застосування української мови дітьми та молоддю; 

проведення просвітницької роботи з популяризації україномовних дитячих 

і молодіжних друкованих видань, які висвітлюють матеріали національно-

патріотичного змісту. 

Мінмолодьспорт, МОН, 

Міноборони,Мінсоцполітики, 

Мінкультури, обласні, Київська 

міська держадміністрації. 

II—IV квартали 2016 року. 

5. Провести інформаційні заходи (форуми, акції, інші заходи) щодо 

національно-патріотичного виховання молоді, спрямовані на: 

утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді; 

залучення національно-патріотичної активної молоді до діяльності в 

органах державної влади та органах місцевого самоврядування; 

збільшення чисельності молоді, яка бере активну участь у діяльності та 

заходах громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування. 

Мінмолодьспорт, МIП, МОН, 

обласні, Київська міська 

держадміністрації. 

II—IV квартали 2016 року. 
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6. Провести культурологічні заходи щодо національно-патріотичного 

виховання молоді (фестивалі, акції, конкурси, ігри, інші заходи), спрямовані на: 

ушанування героїв боротьби українського народу за незалежність і 

територіальну цілісність України; 

популяризацію національної духовно-культурної спадщини; 

збільшення кількості відвідувань дітьми та молоддю закладів, що 

популяризують культурні та мистецькі традиції українського народу, а також 

експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі українців. 

Мінмолодьспорт, Мінкультури, 

МОН, обласні, Київська міська 

держадміністрації. 

II—IV квартали 2016 року. 

7. Провести міжнародні заходи (семінари, семінари-тренінги, форуми, 

акції, конференції, інші заходи), спрямовані на національно-патріотичне 

виховання молоді та обмін досвідом у відповідній сфері. 

Мінмолодьспорт, МОН, 

Мінкультури, 

Міноборони, Мінсоцполітики, 

обласні, Київська міська 

держадміністрації. 

II—IV квартали 2016 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ВИСНОВОК 

Актуальність даної проблеми обґрунтовується, з одного боку, –

 зростаючими вимогами суверенної України щодо побудови громадянського 

демократичного суспільства, здійснити які неможливо без діяльної творчої 

особистості, патріота своєї Вітчизни, який активно виховується у підлітковому 
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віці, а з іншого боку, – існуючою невідповідністю між потребою суспільства в 

активних суб'єктах життєдіяльності та рівнем національно-патріотичного 

виховання підлітків. 

Ураховуючи  нові суспільно-політичні події в Україні після Революції 

гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності 

набуває необхідність виховання в молодого покоління почуття патріотизму, 

відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської 

позиції тощо. Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений 

національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, 

здатний до саморозвитку та самовдосконалення. 

 На жаль, сьогодні серед молоді спостерігається небезпечне для соціальної 

стабільності суспільства зростання бездуховності, зневажання до правових та 

моральних норм, антисоціальної поведінки, втрата соціального оптимізму. 

Молоді, яка не втратила моральних ідеалів, патріотичних почуттів, навпаки, 

дедалі складніше знайти можливості для громадянського самовизначення, 

протистояти негативному впливу оточення. Це потребує впровадження 

комплексу соціально – педагогічних заходів для зміни реальної ситуації з 

метою підготовки молоді до життя в умовах демократичної держави і 

громадянського суспільства. 

Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання системи 

принципів національно-патріотичного виховання в цілісну систему, яка 

забезпечує досягнення відповідних результатів - міцно і органічно засвоєних 

загальнолюдських і українських національних цінностей. Отже, здійснення 

системного національно-патріотичного виховання є однією з головних 

складових національної безпеки України. 

Педагогічний колектив обласного Центру НТТУМ «Грані» вважає за 

необхідне й дуже важливе працювати так, щоб наш  заклад став для дитини 

осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе 

відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, 

демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну 

безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню 

громадянського миру й злагоди в суспільстві. 
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