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Актуальність національно-патріотичного виховання громадян зумовлюється 

необхідністю консолідації та розвитку суспільства, сучасними викликами, що 

стоять перед Україною і вимагають постійного вдосконалення цього процесу. 

Інтеграційні процеси в Україні відбуваються на фоні сплеску патріотичних 

почуттів і нових ставлень до історії, культури, традицій і звичаїв українського 

народу. Сьогодні потрібні нові підходи до виховання патріотизму як почуття і як 

базової якості особистості. Оскільки більшість від загального обсягу виховних 

впливів на особистість дитини здійснює освітнє середовище, то і відповідальність 

покладається більша, і можливостей відкривається більше. Патріотичне 

виховання в українському суспільстві залишається першочерговим як для 

держави, так і для системи освіти в цілому.  

Ключовим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування 

ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, 

нації.  

Завдання закладів позашкільної освіти Запорізької області— так побудувати 

виховну діяльність, щоб сама її організація, приклади авторитетних педагогів, 

середовище виховували дітей та молодь у дусі патріотизму, глибокого розуміння 

історії свого народу, національної ідентичності, самобутності.  

Наданий збірник містить матеріали щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді в умовах закладів позашкільної освіти, 

розкриття сутності, мети, завдань та принципів національно-патріотичного 

виховання. Обґрунтовуються проблеми оновлення змісту і форм виховання, що 

мають на меті формування у дітей та молоді національної свідомості й 

самосвідомості, патріотичних почуттів. Методичні матеріали призначені для 

педагогів, керівників гуртків, методистів, а також усіх, хто причетний до великої 

справи навчання та виховання підростаючого покоління.  
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1. ВСТУП. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК 

ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В 

ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна 

системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських 

організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо 

формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття 

вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до 

виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних 

інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як 

правової, демократичної, соціальної держави. «Найважливішим пріоритетом 

національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення 

особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації» (Інститут 

модернізації змісту освіти). 

Актуальність національно-патріотичного виховання громадян 

зумовлюється необхідністю консолідації та розвитку суспільства, сучасними 

викликами, що стоять перед Україною і вимагають постійного вдосконалення 

національно-патріотичного виховання. 

Національно-патріотичне виховання набуває характеру системної і 

цілеспрямованої діяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, закладів освіти, організацій громадянського суспільства, 

громадян з формування у людини і громадянина високої національно-

патріотичної свідомості, почуття відданості своїй Українській державі. 

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідеї 

зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку 

суспільства, формування патріотизму та утвердження національних цінностей. 

Основними складовими національно-патріотичного виховання є:  

 -громадсько-патріотичне,  

 -військово-патріотичне,  

 -духовно-моральне виховання. 

Досвід державної політики впродовж усіх років незалежності України 

свідчить про необхідність приділення особливої уваги сфері національно-

патріотичного виховання, що є невід'ємною складовою забезпечення 

національної безпеки України. 

Державна політика у сфері національно-патріотичного виховання потребує 

постійного удосконалення з урахуванням потреб і викликів, що стоять перед 

суспільством. 
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У зв'язку з цим актуальними на сучасному етапі стали наступні потреби: 

 впровадження ефективного механізму формування та реалізації державної 

політики у сфері національно-патріотичного виховання; 

 формування національного мовно-культурного простору на основі 

утвердження державної мови, стійкості його ціннісної основи перед зовнішнім 

втручанням; 

 формування активної громадянської позиції, утвердження національної 

ідентичності громадян на основі духовних цінностей Українського народу, 

національної самобутності; 

 сприяння створенню, розвитку, підвищенню якості, а також популяризації 

україномовного культурно-інформаційного продукту та забезпеченню доступу 

до нього; 

 здійснення постійної комунікації з громадянським суспільством з питань 

національно-патріотичного виховання; 

 розвиток духовності і моральності у суспільстві, утвердження традиційних 

сімейних цінностей; 

 усунення впливів держави-агресора в інформаційній, освітній, культурній 

сферах України; 

 запобігання перетворенню інформаційного простору на поле маніпуляцій 

суспільною свідомістю, продукування ціннісної дезорієнтації; 

 гармонізація законодавства й управлінських практик у сфері формування 

громадянської позиції із законодавством та кращими практиками держав 

Європейського Союзу та держав - членів НАТО, зберігаючи в основі національні 

цінності і традиції; 

 впровадження єдиного методичного та термінологічного підходу до 

процесу національно-патріотичного виховання; 

 формування та впровадження єдиних стандартів щодо процесів, суб'єктів, 

їх компетенції та повноважень, якості діяльності у сфері національно-

патріотичного виховання; 

Отже, потреба постійного вдосконалення національно-патріотичного 

виховання, надання системності цьому вкрай важливому для держави процесу 

залишається актуальною. 
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2. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ГУРТКАХ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ 

МОЛОДІ «ГРАНІ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

В Запорізькому обласному центрі науково-технічно творчості учнівської 

молоді «Грані» національно-патріотичне виховання є складовою загального 

освітнього процесу підростаючого покоління. Воно формується на прикладах 

історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки 

визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури. 

Мета національно-патріотичного виховання– це виховання свідомого 

громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури 

міжнаціональних взаємин, формування у молоді потреби та уміння жити в 

громадському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, 

художньо-естетичної культури. 

Національно-патріотичне виховання – важлива ланка освітнього процесу в 

КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР. Спрямовується на залучення гуртківців до 

глибинних пластів національної культури і духовності, формування у дітей та 

молоді національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі 

цінностей вітчизняної та світової науки і культури. Воно здійснюється на всіх 

етапах освітнього процесу в закладі, забезпечує всебічний розвиток, 

гармонійність і цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдарованість.  

На цій основі збагачення інтелектуального потенціалу народу, його духовності і 

культури, виховання громадянина України, здатного до самостійного мислення, 

суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України. 

Методи та прийоми роботи щодо національно-патріотичного виховання 

гуртківців дуже різноманітні. Це складний педагогічний процес. В основі його 

лежить розвиток моральних почуттів. Вирішуючи завдання патріотичного 

виховання, кожен педагог  будує свою роботу відповідно з місцевими умовами, 

напрямом роботи гуртка та особливостями дітей, враховуючи принципи  

диференційованого підходу до кожної дитини, максимальний облік його 

можливостей та інтересів; раціональне поєднання різних видів діяльності, 

адекватних за віком; дитячу активність тощо. Прийоми виховання – складова 

частина методу, що забезпечує застосування його в певних умовах. Головні 

прийоми, що сприяють формуванню національно-патріотичного виховання, це 

переконання та особистий приклад. Переконання – це і роз'яснення, і доказ 

необхідності або недопустимості визначеної поведінки, вчинку.  
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Навчання у різноманітних гуртках відбувається за навчальними 

програмами, а виховна робота, де навчально-патріотичне  виховання є 

приорітетним,  - за щомісячним планом для різних вікових категорій.  

У дошкільному і  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. 

Потрібно на конкретних прикладах виховувати у 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. Саме ці і інші вектори є 

визначальними для педагогів КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР. 

Молодші школярі з перших занять у гуртку поринають у світ творчості: 

ПТМ, декоративно-вжиткове мистецтво, найпростіші технічні моделі, 

макетування, сувеніри, інформаційно-технічні і інші. Під час робочого процесу з 

виконання завдань важливе місце, крім суто технічної, має й мистецька сторона 

цієї справи, яка полягає насамперед у визначенні художньої ідеї твору, в основу 

якого покладено той образ, який виникає в уяві дитини, тих думок і почуттів, які 

вона хоче передати оточуючим. Використання різноманітних технік у роботі 

гуртків для молодших 

школярів тісно пов’язане з 

народним мистецтвом, які 

беруть свій початок ще з 

прадавніх часів, при 

цьому залишаючись 

фундаментальною 

складовою українського 

мистецтва.  

Народні традиції закладають у вихованців смаки, погляди та норми 

поведінки, характерні українському народу. Вивчаючи їх, дитина зможе 

ідентифікувати себе за національною приналежністю.  

Творчість із використанням природних матеріалів – один із способів 

привчати дітей любити та шанувати цінний скарб – природу рідного краю, 

неповторну красу та скарби української землі. Різноманітні сухоцвіти, листочки, 

коріння, суцвіття, крупи приховують у собі невичерпні можливості для 

творчості. Саме тому робота з природним матеріалом так приваблює дітей. 

Різноманітна природа нашого краю дає можливість створювати будь-які роботи 

за жанром, сюжетом та способами виготовлення. Керівник гуртка знаходить та 
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показує дітям ці чудові таємниці природи, а діти використовують одержані 

знання в своїх творчих роботах. 

     

Також використання ідеї українських казок має безмежний простір для 

створення творчих образів та цікавих подій, що з’являються в уяві дітей. Саме 

такі ідеї українських казок використовуються у гуртку «Комп’ютерна графіка і 

анімація». «Казка про Запорізькі плавні, пана Плавуна і дядька Вусаня» – 

цікавий та пізнавальний мультфільм про історію прадавніх народів Запорізького 

краю, про особливе та дбайливе ставлення до природи як до живої істоти. Саме 

через такі народні казки у малечі формуються перші патріотичні почуття до 

рідного краю. Це цікавий проект-дослідження малої батьківщини, маловідомих 

фактів про наш край і просто красиву українську мову, яка звучить від авторки 

мультфільму.  

Посилання на роботу: https://www.youtube.com/watch?v=wzjimQx51vc 

Як дорослих, так і дітей саме зараз хвилює майбутнє нашої України, тому і 

вони не залишаються осторонь. Через художні образи вихованці передають своє 

ставлення до подій, що відбуваються на сході нашої країни. Одна з останніх 

робот гуртка «Байка про дракона, або легенда про Україну» була вигадана 

автором – Олексієм Лазаренком.  

Посилання на роботу: https://www.youtube.com/watch?v=MY6zEHQ5yYk  

Тема ПАТРІОТИЗМУ все більше хвилює вихованців гуртка «Комп’ютерна 

графіка і анімація» в їх творах. Це проекти, де діти разом з батьками та 

керівником збирають і вивчають матеріали про історичне минуле України, 

цікавляться інформацією про людей, які прославили Україну – художників, 

композиторів, письменників, поетів, учених, філософів.  

Переможець Всеукраїнського конкурсу мультимедійних проектів юних 

істориків «Врятувати від забуття» (м. Київ) мультфільм «Павло Чубинський – 

автор слів Гімну України». Павло Чубинський – автор українського 

національного гімну, відомий вчений-етнограф, поет і журналіст, юрист, 

активний діяч українського національного руху, про якого просто повинні знати 

всі. Цей яскравий образ та його «чубатий жайворонок» (розповідач) стали 

втіленням патріотичних почуттів авторки фільму – Згоняйко Єви. Вірш Павла 

https://www.youtube.com/watch?v=wzjimQx51vc
https://www.youtube.com/watch?v=MY6zEHQ5yYk
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Чубинського "Ще не вмерла Україна" є неперевершеним виразником 

загальнонаціональних устремлінь та символом нації.  

Посилання на роботу: https://www.youtube.com/watch?v=jc5I_LvXyLY  

Діти знають про воєнні дії на Сході України, співчувають нашим воїнам, свої 

малюнки присвячують нашим захисникам. 

 
Керівник гуртка «Моделювання» Дьомушкін Г. І. підготував збірник 

моделей української військової техніки, присвячений Українській Армії, подвигу 

українського народу під час Революції гідності. Робота в гуртках з виготовлення  

моделей військової техніки, насамперед, «Найпростіші технічні моделі», ПТМ та 

інші одержують інформацію з теми національно-патріотичного виховання, 

обмінюються думками, малюють український прапор, пишаються перемогами 

України, беруть участь у обласних конкурсах з початкового технічного 

моделювання. Так у 2019 році – це конкурс «Сильна Україна – запорука миру».  

      
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. У випадку загрози національній безпеці 

патріотизм проявляється у готовності служити Україні, встати на її захист. Ці 

пріоритети досягають найбільшого ефекту у гуртках спортивно-технічного 

напряму. Органічне поєднання навчальної, творчої, розвивальної та виховної 

роботи у гуртках СТВ виховує готовність дитини до майбутньої військової 

https://www.youtube.com/watch?v=jc5I_LvXyLY


 

10 
 

служби, сформованої на підставі особливих засобів, форм, методів навчання та 

виховання.  

  
Керівники авіамодельних та ракетомодельних гуртків, як правило, фанати 

авіації,  знайомлять гуртківців з історією авіації і космонавтики, що зберігає 

імена визначних авіаторів та авіаконструкторів, які жили і працювали в Україні. 

Це авіаконструктори: К. Ціолковський,   О. Можайський,   І. Сікорський,   С. 

Конюхов,   К. Калінін, Д. Григорович, М. Ефімов, С. Уточкін, П. Нестеров, Є. 

Крутень, С. Корольов, О. Антонов, М. Янгель, В. Глушко, С. Опахін, Б. Черток, 

Д. Устинов та ін., а також українські космонавти: Леонід Каденюк, Павло 

Попович, Георгій Гречко, Георгій Береговий та ін. Це пам’ять про причетність 

українських вчених, конструкторів, ракетобудівників практично до всіх 

важливих космічних проектів: запуску першого штучного супутника Землі, 

польоту першої людини в Космос, програм польотів на навколоземні орбіти, 

Місяць та планети Сонячної системи. Лише серед головних і генеральних 

конструкторів ракетно-космічної техніки було майже 20 українців: Сергій 

Корольов, Ігор Сікорський, Костянтин Ціолковський, Петро Нестеров. 

Проведення таких  тематичні бесід керівниками гуртків вносять значний вклад у 

у національно-патріотичне виховання гуртківців, зароджують гордість у їх 

серцях за свою Батьківщину.  

Цілеспрямований навчально-виховний вплив, окрім гурткової роботи, 

також здійснюється під час проведення масових заходів.  

 
Це щорічні обласні змагання з авіамоделювання: у 2019 році - «Легкі крила 

– міцна броня Держави», «Повітряна міць Батьківщини», «Срібні крила 

Батьківщини»; з автомоделювання - «Круті віражі», «Запорізькі перегони», 

«Українська швидкість»;  з судномоделювання -  «Дніпрові хвилі»; «Запорізька 

Чайка»;  з технічного стендового моделювання – «Щит Батьківщини»; обласні 

фестивалі повітряних зміїв -  «Мирне небо Запоріжжя» тощо.  
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Окрім учасників конкурсу-змагань яскравий захід привертає увагу і 

багатьох юних глядачів та їхніх батьків. Таким чином, не тільки у гуртківців  

спортивно-технічного відділу, а і у численних глядачів, присутніх на змаганнях,  

формується національно-патріотична позиція, виникає прагнення визначити своє 

місце у зміцненні України як самостійної Незалежної держави. До речі, 

вихованець авіамодельного гуртка Юдашев Андрій Андрійович після 

завершення навчання прийняв рішення захищати свою країну, став учасником 

АТО. 

Бесіди та розповіді про відповідальність і складність завдання захищати 

незалежність і цілісність Батьківщини  проводить і керівник гуртка  Павлік Олег 

Петрович – учасник АТО. У цьому році Павліка О.П. нагороджено відзнакою 

Президента України «За участь в антитерористичній операції». 

З метою згуртування дітей та учнівської молоді керівники гуртків також 

проводять національно-патріотичні години до Дня захисника Вітчизни, 

революції гідності, вшанування Небесної сотні, Дня Незалежності України. Діти 

залучаються до вшанування пам’яті загиблих героїв та патріотів своєї країни та 

міста Запоріжжя, що формує громадянина країни, носія  високих ідеалів 

служіння народу, захисника держави. 

У телестудії «Грані» приділяється постійна увага національно-патріотичному 

вихованню учнів шляхом залучення їх до створення фільмів, які прославляють 

Україну, її національну культуру, 

незалежність. Це безліч фільмів, 

кожен сюжет з яких проходить через 

душі керівника студії та дітей. 

Вихованці студії зустрічаються з 

патріотами України, воїнами АТО 

(ООС), волонтерами та створюють 

телепередачі про них.  

Прикладом колективного патріотичного твору може бути відзнятий у 

студії фільм-флешмоб «За мир і 

щастя в Україні!» про створення 

символічного живописного портрету 

Запорізької області, учасниками якого 

стали понад 500 вихованців Центру 

НТТУМ «Грані» та учнів 

загальноосвітніх шкіл 

Вознесенівського району. Цей фільм 
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став лауреатом Всеукраїнського фестивалю дитячого кіно та телебачення 

«Веселка» в м. Кременчуці у 2018 році. Посилання на фільм: 

https://youtu.be/Ub7RQOBTZ3E  

До речі, дуже важливими є спільні проекти в роботі народного художнього 

колективу «Дитячо-юнацька телестудія «Грані» та організаційно-масового 

відділу Центру. Так, у 2019 році вихованці народного художнього колективу 

«Дитячо-юнацька телестудія «Грані» створили фільм «Політ до мрії» про 

вихованця авіамодельного гуртка Центру НТТУМ «Грані» Дмитра Алавідзе.  

Фільм було представлено на ХІ-му Міжнародному медіа фестивалі «Дитятко», 

який проходив у м. Харкові у вересні 2019 року. Журі високо оцінило творчу 

роботу телестудії, визначивши цей фільм переможцем у  номінації «Наше мирне 

небо» фестивалю.  Посилання на фільм: https://youtu.be/1D-hipvqJj8. 

Разом із практичною діяльністю велику роль у формуванні світогляду 

вихованців відіграють і пізнавальні екскурсії, бесіди та зустрічі із відомими 

людьми свого міста чи регіону, відвідування майстер класів та фотовиставок, 

творчих виставок різних  закладів позашкільної освіти, технічних виставок. 

Таким є музей ретро техніки «Фаетон» в Запоріжжі, який відвідують вихованці 

Центру «Грані» та учасники обласних змагань з області. Це найбільший 

технічний музей України. Політехнічний зал, експозиція якого налічує близько 

тисячі експонатів. Це старовинні предмети побуту українського народу, які 

більше не зустрінеш в звичайному житті. Буквально кожен відвідувач зможе тут 

знайти цікавий  для себе експонат, адже вся ця техніка  з життя нашого народу.  

Музей «Фаетон» – це ідеальне місце для тих, хто захоплюється 

автомобільною технікою, де представлено значну частину ретроавтомобілів 

українського виробництва та ретроавтомобілі 

«Запорожець».  

Є зал, в якому виставлено техніку та зброю часів 

Другої світової війни та велику вантажну військову 

техніку, починаючи з 1932 року випуску. Крім експозиції 

ретро-техніки, в «Фаетоні» лагодять бронетранспортери і 

армійські вантажівки для потреб Збройних сил України, 

Національної гвардії України. З 2014 року в «Фаетоні» відремонтували понад 

п’ятдесят одиниць військової техніки. Техніку на ремонт музею відправляють 

кілька військових частин.  Це дуже знаковий та  потужний вектор у національно-

патріотичному вихованні для наших вихованців, а також  і усіх нас.  

Щорічно музей «Фаетон» проводить «День моделіста». На стендовій 

виставці моделі автомобілів, суден і літаків представляють запорізькі та 

українські колекціонери. Також в заході беруть участь вихованці Центру 

https://youtu.be/Ub7RQOBTZ3E
https://youtu.be/1D-hipvqJj8
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«Грані». Вони представляють моделі військової техніки, літаків, автомоделей та 

судномоделей, зібраних власноруч. 

 
Тому зрозуміло, чому це місце є найбільш бажаним для відвідування 

наших вихованців, а також учасників обласних змагань з усієї області.  

Національно-патріотичне виховання відділу «Stem-освіта» Центру «Грані» 

здійснюється під час проведення навчальних занять, через систему виховних 

заходів, гурткову роботу. Керівники у своїй роботі керуються Конституцією 

України, Концепцією Національно-патріотичного виховання, Національною 

програмою «Діти України», нормативними документами, наказами, 

розпорядженнями Президента України, Міністерства освіти і науки, обласного 

та міського управління освіти.  

Керівники гуртків відділу STEM-освіти залучають своїх вихованців до 

різноманітних заходів, присвячених національно-патріотичним святам, 

проводять вікторини, бесіди й виховні години, беруть участь у різноманітних 

акціях. Так вихованці гуртка «Основи робототехніки та комп’ютерного 

моделювання», керівник Сиволап Ю.О., 08 жовтня 2019 року провели виховну 

годину «Майбутній захисник України», присвячену до Дня Козацтва, свята 

Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника Вітчизни 

Упродовж заходу вихованці згадали про героїчне минуле й сьогодення 

держави, ознайомились з традиціями свята Покрови Пресвятої Богородиці. 

Окрім того, вони переглянули мультфільм про козаків, працювали над змістом 

прислів’їв, складали їх з частин.  
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Змістовною була й  виховна година з нагоди святкування Дня Перемоги (травень 

2019). 

Вихованці гуртка «Медіакультура» з керівником Волковою А.В. провели 

вікторину, де вшанували пам’ять про героїв-захисників. Організована вона була 

за допомогою додатка LearningApps, Учасники заходу пригадали прислів’я з 

історії козацтва, адже саме зі свята Покрови, дня Козацтва, зародилося 

сьогоднішнє свято, обговорили ситуацію, що склалася на Сході України, 

поділилися власними думками, оскільки батько однієї з вихованців був у гарячій 

точці. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У кожної людини є місце на Землі, до якого прикипіла її душа, місце, яке 

стало для неї малою батьківщиною. Таким куточком для вихованців гуртка 

«Основи робототехніки та комп’ютерного моделювання», керівник Стоячко 

В.О., є м. Оріхів. Як про рідних людей чи друзів хочеться дізнатися якнайбільше, 

так і про рідне місто (його історію, традиції, видатні місці) вихованці вишукують 

різноманітну інформацію. Так поступово місто розкриває перед ними свої 
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таємниці. А якій людині не хочеться помріяти про сучасні будівлі в рідному 

місті. 

Члени гуртка «Основи робототехніки та комп’ютерного моделювання» 

вирішили пофантазувати на тему «Оріхів – розумне місто». До дня міста вони 

провели LEGO-фестиваль, об’єднавшись з учнями школи. 

 

 

 

 

Хочеться зазначити, що у відділі 

STEM-освіти Центру «Грані» проводиться значна робота з національно-

патріотичного та громадянського виховання. Готуючи виховні заходи, керівники 

гуртків уникають формалізму й одноманітності, насичують заходи 

патріотичними емоціями й переживаннями, активно використовують приклади 

мужності та звитяги захисників України, ведуть із дітьми пошукову роботу. 

Життя продовжується! 
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3. ДОСВІД РОБОТИ З НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

3.1. Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та 

юнацької творчості і туризму» Василівської районної ради Запорізької 

області 

«Національно-патріотичне виховання, як пріорітетний напрямок 

організації освітнього процесу районного закладу позашкільної освіти» 

 

Дашковська Ольга Анатоліївна, директор КЗ 

«ЦДЮТТ» Василівської районної ради 

Запорізької області 

Пришелець Наталія Юріївна, методист  

 

Головною метою роботи педагогічного колективу КПНЗ «ЦДЮТТ» 

Василівської районної ради Запорізької області є сприяння забезпеченню 

освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їхнього творчого, 

інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення та підтримка 

талановитих і обдарованих дітей, організація змістовного дозвілля, 

удосконалення виховної роботи та розбудова системи позашкільної освіти. 

Тому упевнено можна сказати, що робота творчого колективу закладу 

сприяє:  

 розвитку творчих рис характеру, а саме цілеспрямованості, вимогливості, 

допитливості, критичності розуму, самостійності, наполегливості, 

винахідливості, оригінальності, працелюбності, порядності, відповідальності; 

 розвитку творчої самосвідомості, що виявляється у самопізнанні та 

адекватній самооцінці, самоорганізації, самореалізації та самовдосконаленні; 

 розвитку творчих якостей інтелекту – логічного, діалектичного та 

цілісного сприйняття дійсності, спостережливості дослідника, творчої уяви і 

фантазії, інтуїції, уваги і пам’яті, що формуватиме вміння визначати і 

розв’язувати життєві задачі, розробляти творчі проекти тощо; 

 постійному зростанню потенціалу творчої діяльності – бажання 

систематично здобувати нові знання у певній галузі, вмінню творчо їх 

використовувати, експериментувати, досліджувати, брати участь у 

вдосконаленні оточуючого  середовища. 

Адже творчість – це постійне вдосконалення своєї особистості, мислення, 

свідомості, інтелекту і постійна спрямованість здійснювати щось нове, робити 

більше і краще, ніж раніше.  
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У творчій діяльності дитина розвивається, набуває соціальний досвід, 

розкриває свої природні обдарування і здібності, задовольняє інтереси і потреби. 

Процес натхненної діяльності вимагає від дитини величезного інтелектуального, 

емоційного і вольового напруження. Творчі потенціали закладені і існують у 

кожній людині, тому при сприятливих умовах кожна дитина може проявити 

себе. Усі найкращі людські якості самі розвиваються тільки там, де є творче 

ставлення до життя і адекватні соціальні умови для саморуху. Працюючи з 

дітьми педагоги розкривають їхні природні здібності та готують малечу до 

продуктивної праці.  

Одним з найважливіших аспектів в роботі закладу є національно-

патріотичне виховання. Саме патріотичне виховання підростаючого покоління 

завжди було одним з найважливіших завдань освіти, адже дитинство і юність – 

найблагодатніша пора для виховання почуття любові до Батьківщині.  

У сьогоденних умовах, перед керівником гуртка закладу позашкільної 

освіти постає немало задач, пов’язаних з вихованням патріотизму та формування 

національної свідомості у своїх вихованців. Педагогічний колектив докладає 

максимум зусиль для того, щоб діти, які відвідують районний Центр мали змогу 

поряд з розвитком своїх здібностей та творчого зростання, залучатись до глибин 

національної культури, поринути у дивовижний світ народного мистецтва, 

промислів, традицій.  

Сухомлинський писав: «Гуртки – важлива форма виховання підлітків. 

Цінність гурткової роботи полягає в тому, що кожен може протягом 

тривалого часу випробувати свої здібності, задатки, пробувати в конкретній 

справі свої схильності, знайти улюблену роботу. Без гуртків, в яких вирує 

допитлива думка, не можна уявити ні інтелектуального, ні емоційно-

естетичного виховання. Кожен гурток – центр творчої праці повноцінного 

інтелектуального життя». 

У Комунальному позашкільному навчальному закладі «Центр дитячої та 

юнацької творчості і туризму» Василівської районної ради Запорізької області 

працюють гуртки за шістьма напрямами: художньо-естетичним, науково-

технічним, спортивним, військово-патріотичним, туристсько-краєзнавчим та 

соціально-гуманітарним. З науково – технічного напрямку в Центрі діє 4 гуртка 

(9 груп), у яких займаються технічною творчістю 150 вихованців. 

Зокрема, авіамодельний гурток (керівник Савченко Сергій Васильович), 

гурток «Повітряні змії» (керівник Маковоз Андрій Вікторович), гурток з 

моделювання іграшок-сувенірів «Колосок» (керівник Цюра Інна Василівна) та 

гурток виготовлення сувенірів «Умілі руки» (керівник Лобода Лілія 

Михайлівна). 
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Для розвитку природних здібностей до творчого мислення під час 

технічної діяльності, керівники постійно створюють ситуацію творчої діяльності 

та успіху у гуртку. Щоб діти почали творчо застосовувати отримані знання, 

необхідно, аби вони відчували потребу в такій діяльності. Чи то робота з 

природнім матеріалом, тістом, тканинами, чи то креслення та подальше 

виготовлення власноруч макетів та моделей літаючих планерів, повітряних зміїв 

різної конфігурації та видів - усе це відкриває шлях до самовираження, 

пробуджує фантазію, виховує смак, духовно збагачує дитину. 

Важливим завданням технічної творчості під час гурткових занять є те, 

щоб не тільки навчити дітей навичкам якісного виготовлення виробу, а й 

розвивати почуття форми, уміння створювати й оцінювати поєднання кольору, 

композиції, гармонію, симетрію. Поряд з цим педагоги закладу мають за мету 

залучення підростаючого покоління до невичерпних скарбів національної 

культури, звичаїв, традицій. Творчий колектив закладу впевнений, що робота в 

гуртках з науково-технічної творчості дає дітям можливість поглиблювати, 

розширювати свої знання з історичної та духовної спадщини свого народу, 

сприяє вихованню патріотизму та національної свідомості.  

Так, в авіамодельному гуртку, яким незмінно керує Савченко Сергій 

Васильович з 1979 року, цікавою формою роботи є участь у соціальних 

проектах. Авіамоделізм у наш час, на превеликий жаль, не є поширеним видом 

технічної творчості, а скоріше стає рідкісним її видом. Та, не зважаючи на 

труднощі з використанням дорогих матеріалів для вироблення моделей літаків, є 

одним з улюблених занять школярів, особливо хлопчиків, що допомагає 

знайомитися зі світом авіації. Авіамоделювання стало втіленням мрії людини 

полетіти в небо. А дитинство – це найромантичніший час, коли бажання злетіти 

в небо є найсильнішим. Саме тоді малеча починає конструювати літальні 

апарати, починаючи від простих повітряних зміїв, до кордових, радіокерованих 

та вільнолітаючих моделей.  

«Створюючи у гуртку модель, вкладаєш в неї частинку своєї душі, - так 

розповідає Сергій Васильович. Вона співає, коли літак плавно і красиво летить, і 

болить, коли він б’ється об земну твердь. Той, хто відчув цей незвичний трепет, 

назавжди закохується в небо». 

Теоретичні заняття у цьому гуртку передують практичній роботі. Тоді 

гуртківці свідомо і творчо працюють над моделями, вчаться застосовувати 

теоретичні знання на практиці. Спочатку вихованці знайомляться з елементами 

авіаційної техніки та будують найпростіші літаючі моделі. Це допомагає їм 

краще засвоювати навчальний матеріал, прищеплює любов до техніки, привчає 

до роботи з інструментом. Усі моделі виготовляються за ескізами та 

кресленнями. За такої умови гуртківці навчаються читати креслення і це 
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розвиває їхню просторову уяву. Важливе місце в роботі авіагуртка відводиться 

проведенню льотних випробувань моделей, тренувальних запусків та участі у 

змаганнях. З виховною метою досить часто використовуються на заняттях 

авіамодельного гуртка пояснювально–

ілюстративні методи. Це лекції, розповіді з 

демонстраціями фотографій та інших 

ілюстративних матеріалів, екскурсії до музею 

авіації заводу «Мотор Січ». Використання цих 

методів не лише спрямоване на повідомлення 

учням нових відомостей, а й на створення 

емоційного мікроклімату. 

Вихованці авіамодельного гуртка беруть участь 

у соціальних проектах. Зокрема, керівником гуртка Савченко Сергієм 

Васильовичем було організовано реставрацію пам’ятника льотчику-герою 

Морозову Сергію Ільїчу (1919-1943). В 1988 році його останки перезахоронили 

на могилі героям Великої Вітчизняної Війни в центрі міста Василівка. Також був 

установлений обеліск. Одного разу діти та керівник звернути увагу, що 

скромний обеліск вже має невтішний вигляд (облущилася краска, деформувався 

матеріал з якого він зроблений) та вирішили його обновити. Діти мають думку, 

що кожна людина має бути патріотом своєї країни, цінувати і знати минуле свого 

народу, гордитися своїми предками. 

Також на базі Центру працює гурток з конструювання та виготовлення 

повітряних зміїв на чолі з Маковозом Андрієм Вікторовичем. Заняття в цьому 

гуртку є одним із ефективних шляхів практичної підготовки учнів. Саме в таких 

гуртках роблять перші кроки майбутні конструктори авіаційної та космічної 

техніки, провідні спеціалісти цієї галузі, яка у наш час розвивається швидкими 

темпами. Андрій Вікторович спонукає своїх вихованців на заняттях до 

самостійних конструктивних і технологічних рішень під час виготовлення 

деталей моделей, привчає дітей до якісної та 

ретельної побудови моделей, а також навчає 

порядку та терпінню, адже кожну задуману 

дитиною модель потрібно довести до кінця. 

Підвищує якість навчання і демонстрація діючої 

моделі, її деталей, захист проектів, 

конструкторських рішень та безпосередньо участь 

у змаганнях і виставках.  

Продовжують роботу в Центрі гуртки з художньо-технічного профілю: 

гурток «Колосок» та гурток «Умілі руки», навчання в яких залучає дітей до 

вивчення народних традицій і художньої культури українського народу, історії 
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народної іграшки, відомих українських 

промислів (вишивка, бісероплетіння) в процесі 

творчої діяльності. На заняттях вихованці 

знайомляться з видами українського 

народного мистецтва, вчаться працювати з 

різними матеріалами й інструментами. В 

процесі навчання гуртківці набувають 

практичних навичок у виготовлені шаблонів, 

читанні схем, підборі та розкрою матеріалів, 

пошитті й оздобленні іграшок, картин, пано, 

декоративних прикрас, аплікацій, речей 

повсякденного вжитку тощо.  

Цікавим етапом в роботі з гуртківцями є 

майстер-клас. Адже в сфері позашкільної 

освіти майстер-клас є однією з ефективних 

форм розповсюдження нової ідеї, досвіду 

керівника гуртка, що є оригінальним методом, який має певну структуру і свої 

принципи. В процесі його проведення йде обговорення і пошук творчого 

вирішення педагогічної проблеми як збоку учасників так і з боку педагога. 

Даний вид заняття використовується у діяльності закладу дотримуючись 

критерій та якостей підготовки. Головні з них: презентативність, ексклюзивність, 

оптимальність, технологічність, артистичність, загальна культура та 

національно-патріотичне виховання.  

Протягом навчального року педагоги проводять майстер-класи та 

тематичні виховні заходи не лише в групах зі своїми вихованцями, а і для учнів 

закладів середньої освіти району, з якими співпрацює Центр.  

Також організовуються виставки дитячої творчості під час районних 

заходів, для популяризації народної творчості та традицій серед підростаючої 

молоді міста.  

Хочеться звернути увагу на головну запоруку успіху роботи Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості і 

туризму» Василівської районної ради Запорізької області – це творча мотивація 

гуртківців, що включає в себе позитивну, творчу підтримку талановитих 

педагогів та реалізацію знань та вмінь дітей в процесі виготовлення робіт, які 

вони надають для участі у різноманітних конкурсах районного, обласного, 

Всеукраїнського рівня під час яких займають призові місця. Зокрема, 

Всеукраїнські змагання  «Відкритий кубок Кривбасу», районні та обласні етапи  

обласного конкурсу – виставки «Народна іграшка», районні та обласні етапи 

обласного конкурсу ялинкових прикрас «Моя новорічна мрія», районні та 
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обласні етапи  Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії», 

районні та обласні етапи конкурсів – виставок з науково-технічної творчості 

учнівської молоді, перший рік спробували свої сили вихованці гуртка «Повітряні 

змії» на обласному конкурсі «Мирне небо Запоріжжя» та отримали грамоти за 

участь. Також гуртківці Центру приймають участь у виставках дитячої 

художньої творчості та допомагають своїм керівникам проводити майстер-класи 

під час різноманітних масових заходів рідного міста.  

Ключовим фактором у роботі з патріотичного виховання гуртківців є 

педагогічний колектив закладу. Адже, якщо керівник гуртка має чітку 

громадянську позицію, постійно пропагує любов і відданість своїй справі та 

Батьківщині - тоді і заклад позашкільної освіти відповідатиме вимогам 

сучасності на теренах.  

Патріотичне виховання, як важливе явище суспільного життя, здавна стало 

провідною функцією людського суспільства. Участь в процесі відродження 

національної системи виховання - одна з провідних цілей роботи колективу 

нашого Центру. Передача нашим вихованцям соціального досвіду, багатства 

духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності, 

світобачення, формування особистих рис громадян України, розвиток 

індивідуальних здібностей і талантів вихованців. 

 

3.2. Центр дитячої та юнацької творчості ім. В. Гнаровської  

м. Вільнянська Вільнянського району Запорізької області 

 

«Громадянське та патріотичне виховання засобами театрального мистецтва» 

(З досвіду роботи «Народного художнього колективу»  

театр-студії «БЕМС») 

 

Демиденко Світлана Вадимівна  

 

Український театр - унікальне явище національного мистецтва, культури 

нашого народу, яке розвивалося за своїми законами разом із музикою, 

живописом, архітектурою, літературою.  

Аналіз студійної практики показує, що значна частина педагогів, 

керівників гуртків переконана: поняття «Батьківщина», «патріотизм» повинні 

домінувати у свідомості вихованців та у виховному процесі. Провідною ідеєю у 

театральному вихованні студійців є громадянське виховання дитини з високими 

моральними якостями. Осмислення вихованцями складних процесів вітчизняної 

та світової культури має базуватися на міцному підґрунті театральної освіти. 
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З цією метою було розроблено напрямки виховання національної 

свідомості студійців. Насамперед, це тісний зв'язок громадянського, 

патріотичного, національного, художньо-естетичного і родинного виховання. 

Всю виховну роботу спрямовано на виховання у студійців: любові до рідного 

краю, до України; сприяння розвитку пізнавальної активності учнів;  уміння 

відстоювати думку, твердо оцінювати події; почуття власної гідності; гуманного 

відношення до людей. Усе це є вихованням активної життєвої позиції, свідомого 

ставлення до громадського обов'язку, коли єдність слова і діла стає 

повсякденною нормою поведінки.  

Серед методів і форм громадянського та патріотичного виховання 

пріоритетна роль належить інтерактивним методам, соціально-ігровим методам, 

що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний 

пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й 

творчості. До таких методів  належать:  

 соціально-проектна діяльність;  

 ситуаційно-рольові ігри; ігри-драматизації; соціограма; метод відкритої 

трибуни, соціально-психологічної тренінги;  

 інтелектуальні аукціони, «мозкові штурми», метод аналізу соціальних 

ситуацій з морально-етичним характером; форум-театри; 

 створення проблемних ситуацій, ситуацій успіху, аналіз конфліктів, 

моделей, стилів поведінки, прийняття рішень, демократичний діалог, 

педагогічне керівництво  лідером і культивування його авторитету;  

 використання засобів масової комунікації;  

 методики колективних творчих справ; традицій, символіки, ритуалів, 

засобів народної педагогіки.  

Усі ці методи та форми позашкільної роботи використовуються в практиці 

навчальної та виховної роботи в театральній студії, яка створена 29 років тому.  

Громадянське виховання засобами театрального мистецтва - це виховання 

дітей в системі занять студії на культурно-історичному досвіді рідного народу, 

його традиціях, звичаях і обрядах, багатовіковий виховний традиції, духовності. 

Громадянське виховання є конкретно-історичним виявом загальнолюдського 

гуманістичного і демократичного виховання. 

Дитина повинна перебувати під постійним впливом матеріальної й духовної 

культури свого народу. Це потрібно, насамперед, для найповнішого розкриття 

природних схильностей дитини і розвитку її здібностей, оскільки в цьому разі 

використовуються якнайповніше етнопсихологічні особливості дітей.  

Отже, першочерговою є потреба створення комплексної програми 

громадянського виховання у системі занять театральної студії, ця програма має 
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бути орієнтована на духовно вільну, творчу, гармонійно розвинену особистість, 

яка має усвідомлену потребу жити у суспільстві.  

Так, в групах початкового та основного рівнів навчання опановують у 

різноманітних формах діяльності специфічну мову сценічного мистецтва (види і 

жанри театру, складові кожного з них, театральні професії тощо), набувають 

навички щодо його сприймання та накопичують досвід вражень, засвоюють 

основи глядацької етики.  

У вихованні культури кожної дитини неабияка роль належить 

народознавству. Народна творчість - це глибинна спадщина культури, яку 

складав колективний розум безіменних талантів. Невід'ємною частиною роботи 

театральної студії є вивчення звичаїв і обрядів, пов'язаних з народним 

календарем. Студійці мають глибоко знати зміст, духовний потенціал народного 

календаря. Це дає студійцям змогу збагачуватися народним світосприйманням і 

світорозумінням та простежити, як відбувалися в історії зародження і 

становлення, розвиток світогляду рідного народу. 

У процесі вивчення та святкування обрядів народного календаря студійцями 

засвоюється культура дідів і прадідів, тобто справжня народна культура, яка 

лежить в основі сучасної української культури. Так традиційними стали 

театралізації, ігри, ворожіння на День Святого Андрія, веселі постановки з 

подарунками на День Святого Миколая. Студійці кожного року готують 

театралізоване свято «водіння кози», щедрування з яким ходять до батьків та 

родичів тих, хто займається в студії. Щороку вихованці збирають матеріали з 

історії українських традицій, готують презентації та театралізації на задані теми. 

Власну міні-виставу підготували студійці основного рівня навчання до Дня 

Водохрещя. Матеріалом для вистави стали розповіді, пісні, ігри, зібрані під час 

вивчення історії свята.  

Великдень - одне з найбільших християнських свят світу. Улюбленими 

стали заняття з РОФАМу, де студійці усіх рівнів навчання виготовляють 

писанки, вивчають елементи народної символіки, використовуючи їх у 

орнаментах. Студійці групи вищого рівня підготували відкрите свято «Весняні 

традиції народу» театралізація під час весняного циклу свят. Кожен в ході 

підготовки захистив презентацію на задану тему, група основного рівня 

підготувала виставу «Великдень», а батьки цикл старовинних ігор та великодні 

страви 19 століття. В студії зібрано матеріали з теми «Українські рецепти моєї 

сім’ї».  

Родина є основою держави. Родинне виховання — це перевірений віками 

досвід національного виховання дітей у сім'ї. Воно є могутнім джерелом 

формування світогляду, національного духу, високої моральності, трудової 

підготовки, громадянського змужніння, глибоких людських почуттів, любові до 
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батька і матері, бабусі і дідуся, роду і народу, шани до рідної мови, історії, 

культури.  

Тому з батьківською громадськістю потрібно налагодити якнайтісніші 

зв’язки. В студії давно відійшли від традиційних форм проведення батьківських 

зборів. Роботу з батьками урізноманітнено: проводяться «родинні посиденьки», 

усні журнали, конференції, розмови за чашкою, диспути, дискусії, зустрічі з 

цікавими людьми, інтерактивні заняття за участю батьків тощо.  

Від ставлення батьків до дітей залежить виховання у них кращих моральних 

якостей. Відновлюючи давню українську традицію, в студії проводяться сімейні 

свята: «Сім’я і родинна обрядовість», «Андріївські вечорниці», «Улюблені пісні 

моїх батьків», «Свята у нашому домі». Дівчатка студії стали активними 

учасниками гуртка «Кулінарія і культура побуту України».  

Вихованню у студійців почуття патріотизму, поваги до ветеранів Великої 

вітчизняної війни, воїнів-афганців, сучасних захисників України, які сьогодні 

виборюють суверенітет та незалежність нашої держави, сприяють уроки 

мужності, участь у фестивалі патріотичної пісні «Не стидайся, то твоя земля», 

благодійні концерти  для школярів міста та громадськості з перерахуванням 

коштів бійцям АТО, акція «Лист пораненому», збір продуктових наборів для 

бійців АТО. Бемсівців знають і телефонують з госпіталю м. Дніпропетровська, і 

з військових частин з зони АТО. Бійці дякують дітям за підтримку, щирі листи та 

малюнки, обереги.  

Традиційними стали концерти на День Матері, День Незалежності України, 

екскурсія в природу на День Івана Купала, учасниками яких є студійці та їх 

батьки.  

Також на основному та вищому рівні навчання вводиться вивчення 

поетичної спадщини Вільнянського району та Запорізької області на заняттях з 

сценічної мови. Учнями вивчається творчість П. Ребра, Г. Лютого, С. Орленко, 

Н. Квітки та місцевих поетів - І.Воробйова, В. Артюха.  

В репертуарі студії є художня композиція «Про що говорить природа» (за 

творами наших земляків та сучасних поетів). З задоволенням збираються учні 

шкіл у літературній вітальні за тематикою 

творчості поетів області. Студійці на II 

обласному фестивалі «Світ театру та Я» 

виступили з композицією «Хліб та пісня» за 

мотивами сучасних поетів.  

З задоволенням студійці вищої та 

основної групи працюють в жанрі 

художнього читання у складі ансамблю. 

Молодь міста чула у їх виконанні 
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композиції: «Сучасна ріпка», «Що таке Україна?»; «Ходить гарбуз по городу»; 

«Кривенька качечка»; композиція «Ярмарок чудес» (за мотивами творів лірика І. 

Жиленко); «Острів Хортиця» за мотивами А. Рекрубацького; «Причинна» 

Т.Г.Шевченко; «Україні присвячується» (за мотивами сучасних авторів). 

У репертуарі студії є хореографічні 

композиції, присвячені річниці визволення 

Запорізької області від німецько-фашистських 

загарбників.  

Працює літературна вітальня «Патріотичне 

слово сучасності». З задоволенням учасники 

літературної вітальні ознайомлюються на 

засіданнях з поезією класиків української 

літератури так і поетів земляків.  

Обов'язково вихованцями кожен рік відвідуються музеї у м. Вільнянську, 

м. Запоріжжі, м. Бердянську, м.Дніпро, м.Львів, м.Кропивницький, м.Тернопіль.  

На заняттях з сценічної мови розглядаються приказки, прислів'я, загадки, 

вивчаються історичні вірші, балади, казки, легенди, міфи українського народу. 

На уроках з РОФАМу, прослухавши і обговоривши легенди та міфи, учні 

самостійно створюють «Казку для майбутньої 

дитини», «Легенду своєї душі», «Подорож по 

слов'янським міфам», «Візерунок в національному 

стилі», діти пишуть вірші навіяні історично-

національною тематикою.  

В студії створені папки «Поезія моєї душі» та 

«Коли співає душа» за авторськими творами 

випускниці театральної студії Кривогуз Вікторії. Її вірші гуртківці з 

задоволенням представляють на районних конкурсах. Вона стала лауреатом 

обласного конкурсу поезії «Літературна перлина» (ІІ місце).  

Студійці детально вивчають творчість класиків української літератури Л. 

Українки (художнє читання та постановка п'єси «Лісова пісня», «Бояриня», 

«Айша та Мохамед»), Т. Шевченка (поетичний театр по поемі «Причинна», 

літературна вітальня за улюбленими поезіями Т. Шевченко, захист презентацій 

«Кохання в житті Шевченка», «Шевченко – художник» та інші. Студійці 

працювали над постановкою за п'єсою М. Старицького «По-модньому» з якою 

виступали в Вільнянському районі та м. Запоріжжі. В студії були вивчені 

слов'янські міфи та свята, підсумковою була робота «На святі у богині Лади» 

(пластично-хореографічна композиція). Готуючись до занять учні самі збирали і 

вивчали легенди, казки, оповідання за темою. Вихованці основної групи стали 
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переможцями з виставою за мотивами української народної казки 

«Котигорошко»у багатьох фестивалях та конкурсах. 

З великим задоволенням було підготовлено театралізоване свято 

українського віночку, на якому звучали вірші, загадки, складені дітьми.  

Одне з найважливіших і невідкладних завдань - відродження багато 

чисельних традицій української родинно-побутової культури. Її основу 

складають глибока і всеперемагаюча любов батьків до дітей, шанобливе 

становлення до бабусі та дідуся, родичів, прив'язаність до батьківського дому, 

дбайливе ставлення до природи.  

Так в системі студії практика проведення занять милування природою з 

творчими доробками керівника студії.  

Повний зал глядачів збирає родинне свято студії, де кожна сім'я малює 

родинне дерево, виконує колискові пісні, пригощає стравами національної 

української кухні. До речі, батьки разом з дітьми готують свята, вистави, а на 

Новий рік показують власну виставу дітям. Мамами студії зібраний матеріал до 

збірничка «Українські страви від бемсівських мам». Кожен рік з задоволенням 

мами, бабусі, родичі гуртківців беруть участь у виставці власних робіт за темою 

«Українськими руками зроблено». 

На кожному занятті з сценічної мови вважається за потрібне виховувати в 

учнів любов до рідної мови, традицій українського народу. Кожен гуртківець 

збирає та вивчає скоромовки, прислів’я, вірші українських сучасних поетів. В 

групі початкового рівня ведуться читацькі щоденники. В підготовчій групі 

проводиться цикл занять за українськими народними казками (театралізовані 

ігри).  

У ході проведення різних виховних заходів навички культурної поведінки 

студійців формуються невимушено (під впливом вивчення та пропаганди 

народної творчості, ігри, інсценізації, дії за прикладом дорослих). Проведення 

заходів з питань народознавства допомагає студійцям набути певний життєвий 

досвід, ставить кожного у роль ведучого, глядача де також треба вміти 

відповідно поводитися.  

Під час свят, бесід, творчих робіт, засідань літературної вітальні діти 

набувають навичок особистої культури, культури мовлення, спілкування з 

аудиторією. Все це має важливе значення для формування загальної культури 

вихованця. Кожен рік розширюється коло питань з громадянського виховання та 

народознавства, бо це визиває все більше зацікавленості серед студійців.  

На заняттях з сценічної мови постійно вивчаються теми, поезії, твори, 

пов'язані з символікою України (державною та народною). Учні вищого рівня 

навчання розібрали та вивчили цикл поезій про червону калину, вербу, 

присвячених незалежності України. Вікториною з історії українського театру та 
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літератури відзначаємо День соборності України, розбираємо, читаємо твори з 

історії Січі до Дня Козацтва. Вже біля 30 років вихованці студії є організаторами 

тематичних свят на районних краєзнавчих зльотах у с. Вільноандріївка, це і 

відкриття свята юних джур, і свято до інтелектуальної гри «Я люблю Україну», 

«Як Омелька рятували».  

Багатовікова історія людства свідчить, що мистецтво сприяє розвитку 

духовного світу, морально-естетичних відносин, духовних потреб та творчих 

здібностей особистості. Проте реалізація величезних потенціальних 

можливостей мистецтва значною мірою обумовлена рівнем сприймання 

художніх явищ. Сприймання може бути пасивно-споживчим та активнотворчим. 

Засобами театрального мистецтва, занурюючись в глибини чарівних 

народних традицій, ми виховуємо в гуртківців активно-творче сприйняття 

мистецтв з початкового рівня. В репертуарі групи початкового рівня композиції 

«Цап та баран», «Мавпа та окуляри», «Байка вчить  як на світі жити». 

Фольклор увібрав в себе мудрість та знання багатьох поколінь, що 

передавалася у вигляді обрядової поезії, музики, театральної дії, танців, ігор, 

забав, ремесел, зображального та декоративного мистецтв. Брати участь у 

фольклорному обряді означає не просто виконувати певні дії, проспівати пісень 

чи завести танок. Це означає  долучитися до великої тайни існування природи, 

життя, очиститися від скверни, стати часткою живого свята. Традицією стало 

підчас різдвяних свят готувати вертеп і ходити «зі славленням» по родинах 

студійців. Студійці самостійно, кожен рік добирають все нові і нові матеріали до 

сценарію вертепу, готують костюми і маски, вивчають і співають різдвяні 

колядки та щедрівки. Доречно відмітити, що з роками все більше родин 

запрошують до дому студійців з обрядовою інсценізацією. На заняттях з 

сценічної мови, з гуртківцями 10-го року навчання вивчається тема «Про 

українську вертепну драму та явище вертепного дійства.» Діти з задоволенням 

прослуховують лекцію та обговорюють дії у вертепі «Цар Ірод» Йосипа 

Обонкіон-Батя.  

Із задоволенням зібралися діти та батьки студії на свято Василя (13 січня 

2019 року), при цьому мами готували тільки українські національні страви, 

старша група розіграла театральну мінівиставу «Як на свято Василя», дівчатка 

показали уривки, поставлені самостійно за вивченими матеріалами по темі 

«Ворожіння. Українські традиції». Свято закінчилося катанням на санчатах та 

перекликом українських пісень. Вихованці усіх груп детально вивчали традиції 

весняних свят, вчили вірші, веснянки, використовуючи сценічну мову та 

РОФАМі. Був написаний твір «Весняні розмаїття», молодша група малювала   

«Моя весна», «Пасхальний гомін».  
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Синтезом поезії та музики стала композиція 

«Слов’янські мотиви». Синтез музики, поезії, 

образотворчого мистецтва на заняттях театральної 

студії, а також при вивчені народних традицій створює 

унікальні можливості їх сприйняття у культурно-

семантичному комплексі.  

Завдяки сильному емоційному впливові, що 

досягається розмаїттям мистецтв, театральні заняття 

здатні через емоційне сприйняття психіки особистості 

довести глибоко до її свідомості свої морально-

естетичні ідеї, виробляючи відповідне оціночне відношення до явищ дійсності. 

Це дає підставу для ствердження, що використання у освітньому процесі 

театральної студії народного українського фольклорного мистецтва значно 

впливає на формування у студійців не тільки окремих якостей, а й на рівень їх 

морально-естетичної вихованості в цілому. Це далеко не повний перелік заходів, 

технологій щодо виховання національно-свідомих громадян засобами 

театрального мистецтва.  

Ми згодні з тим, що критерієм і мірою діяльності педагога, його 

професійної майстерності є дитина, її фізичне і моральне здоров'я, всебічний 

розвиток. Формування особистості учня неможливо без формування 

національної духовності та чіткої громадянської позиції. Тому  основне 

завданням в роботі студійців є  постійне впровадження національно-

патріотичного виховання з етнопедагогіки, народної педагогіки. Правильно 

організоване громадянське виховання формує цілісну особистість, 

індивідуальність, яка високо цінує свою громадянську, національну і 

особистісну гідність, сумління і честь. Завдяки громадянському вихованню у 

дітей найповніше реалізуються природні завдатки, формується національний 

склад мислення, психіки, національний характер і світогляд.  
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3.3. Позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Енергодарської міської ради Запорізької області 

 

 «Від педагога – патріота до майбутнього свідомого громадянина» 

Горбенко Світлана Іванівна завідувач 

методичного відділу; 

 Балагутрак Ніна Юріївна, заступник 

директора з НВР;  

Вінс Ірина Василівна, завідувач організаційно-

масовим відділом; 

Лудана Ірина Олександрівна, 

культорганізатор 

 

Збереження цілісності держави та її зміцнення, розвиток громадянських 

зв’язків, розбудова громадянського суспільства належать до фундаментальних 

інтересів України. В умовах реформування освіти особливої актуальності 

набуває питання методичного супроводу професійного розвитку педагога з 

«національно-культурної ідентичності», яка є дуже складною категорією що 

спирається на: історичну правду, історичну пам'ять, національні ідеали, 

національну гідність, національну самосвідомість, національні цінності та 

патріотизм. Усвідомлення педагогами власної національно-культурної 

ідентичності є важливим чинником рівня формування духовно осмисленого 

патріотизму вихованців, у якому поєднується любов до свого народу, нації, 

Батьківщини. Тому методичний супровід роботи з даного питання в закладі 

розпочався з визначення моральних складових цінностей національно-

культурної ідентичності. Це є: свобода, любов, відповідальність, гідність, 

справедливість. 

Методичною службою закладу опрацьовано показники усіх складових 

ідентичності та було розроблено анкети для діагностування власної 

автентичності кожного педагога. Зміст анкетування містив два блоки запитань: 

перший блок спрямований на визначення розуміння педагогами закладу сутності 

поняття «національно-культурна ідентичність», за допомогою другого блоку ми 

з’ясували якими підходами, методами, формами користуються керівники гуртків 

для формування складових цінностей національно-культурної ідентичності 

вихованців. Аналіз результатів дозволив виявити рівень сформованості 

національно-культурної ідентичності педагогів (60% - середній, 23% - високий, 

17% - низький), що дало можливість якісно спланувати роботу щодо самоосвіти 

педагогів з даного питання, скоординувати і спрямувати роботу методичної 
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служби. Разом з керівниками гуртків, маючи власний досвід, опрацьовано 

анкетування вихованців різних вікових категорій, виявлено у кожному гуртку 

рівень сформованості знань дітей щодо національно-культурної ідентичності. 

Розмірковуючи над відповідями здобувачів освіти закладу через самооцінку, 

самоусвідомлення, самопізнання, самовдосконалення ми спонукали і 

стимулювали їх до внутрішньої роботи над собою. На допомогу керівникам 

гуртків розроблені дидактичні матеріали для проведення диспутів, пілотажних 

бесід, творчих завдань, ігор. Створена методика незакінченого речення «Що для 

мене Батьківщина», вправи «Настанови для нащадків» та інш... З метою 

підведення підсумків з даного виду діяльності у закладі проведено педагогічну 

раду за темою: «Соціалізація вихованців закладу засобами національно-

патріотичного виховання» у формі квесту, комплексної командної гри на 

швидкість мислення та пересування з багаторівневим пошуковим завданням 

(Додаток 1). Проведені дослідження не вичерпують всіх аспектів проблеми, але 

дають можливість як педагогам так і вихованцям аналізувати власний рівень 

національної свідомості, здатність забезпечити країні гідне місце в 

цивілізованому світі. Дана методика підкаже і педагогу, і дітям чи є кожен з них 

особистістю, яка активно прагне досягти взаємної любові з Батьківщиною, з 

метою створення умов для вільного саморозвитку і збереження індивідуальності, 

і чи суспільство зацікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості, становлення 

її патріотичної самосвідомості здійснювався на моральній основі. Подальшої 

розробки потребують виховні проекти, тематики лекцій для педагогів, банк 

технологій, методів та прийомів національно-культурного напрямку.  

За роки існування в закладі склався досвід дитячої волонтерської 

діяльності – волонтерський загін, який інтегрує в собі волонтерську роботу 

гуртківців, що займаються відродженням кращих вітчизняних традицій, 

вихованням доброчинності, альтруїзму, милосердя, відповідальності, 

ініціативності в результаті чого формується активна громадянська позиція 

кожного вихованця. Волонтерський загін «Веселка» працює в ЦДЮТ з 2003 

року, членами загону є представники - вихованці кожного гуртка закладу  
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Керівником загону є Лудана Ірина 

Олександрівна, культорганізатор. Діяльність членів 

загону підпорядковується наступним 

переконанням: 

 бажаєш щось змінити у суспільстві - 

прояви ініціативу; 

 хочеш щось змінити – починай з себе; 

 прагнеш бути корисним іншим – 

допомагай; 

 головне не те, Що я віддаю, чи Що я 

отримую, а Ким я стаю, працюючи волонтером. 

 

Метою волонтерської роботи є об’єднання та мобілізація добровільних 

зусиль вихованців та педагогів для позитивних змін у місті, а також спільного 

розв’язання загальних питань та проблем. Сьогодні діяльність загону здебільш 

спрямована на допомогу вразливим категоріям населення: це люди похилого 

віку, діти соціальних категорій, ветерани та учасники АТО. Найбільш 

значимими в цьому напрямку є акції: «Твори добро», «Подарунок для бійця», 

«Ветерани живуть поруч», до дня людей похилого віку, до дня Збройних Сил 

України. За роки існування нашого волонтерського загону відпрацьовано 

систему роботи з соціальними партнерами - громадським об’єднанням ветеранів 

АТО, учасників ООС «Передова». Разом проведена велика робота: збір 

продуктів, необхідних речей, творчих робіт власноруч та теплих слів від 

вихованців та батьків в листівках для бійців, які ми передаємо старшим 

волонтерам для відправки воїнам ООС в «гарячі точки». 
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  Але це не є єдиним напрямом волонтерської діяльності. Друга функція, яку 

виконує наш загін є культурологічна. Це виставки творчих робіт вихованців, 

майстер класи, концерти з метою підтримки вразливих категорій мешканців 

міста, додаткових ресурсів для проведення фестивалів та конкурсів, а також це є 

прикладом змістовного проведення вільного часу в різних видах соціально-

ціннісної діяльності.  

    

Ми віримо, що волонтери нашого загону своєю доброчинною діяльністю 

сприяють згуртуванню колективу вихованців, педагогів та батьків, його 

солідаризації навколо тих проблем, до розв’язання яких вони долучаються і які є 

сьогодні актуальними і для нашого суспільства.  

Сьогодні, на жаль дорослі, насамперед батьки і деякі педагоги формують 

невірне розуміння маленькими громадянами поняття «патріотизму». Малюючи 

фарбами паркани у кольори прапору, прикрашаючи дитячі майданчики, дерева 

та особисті речі жовто-блакитними стрічками, тобто дорослі акцентують увагу 

вихованців на яскравих зовнішніх атрибутах, на «показному патріотизмі».  

Педагоги декоративно-прикладного відділу нашого закладу мають досвід 

роботи та вміння формувати свідомого патріота нашої держави. Воно 

починається змалечку і поступово продовжується в гуртках ЦДЮТ, де молода 

особистість формує свою свідомість і здобуває життєвий досвід. Основою цього 

складного процесу є вплив на формування молодого покоління родини. Такий 

досвід має керівник гуртка «Різьблення по дереву» Пантєєва Руслана 

Миколаївна. Вона розуміє, що система виховання у гуртку базується на 
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цінностях духовної культури українського народу. Керівник гуртка на матеріалі 

народного декоративно-ужиткового мистецтва, художніх народних промислів і 

ремесел рідного краю сприяє вихованню у підростаючого покоління 

національної свідомості. Але з цим розумінням прийшла ідея залучення до 

освітнього процесу художника, майстра народних ремесел Леоніда 

Тимофійовича Морозова, який передає протягом декількох років вихованцям 

кращі надбання національної культури, що були виплекані протягом століть 

українським народом. Під час таких зустрічей на заняттях гуртківці мають 

можливість усвідомити, що народне мистецтво України тісно пов'язане з життям 

і побутом людей, що пізнавши витоки своєї культури та історії, можна краще 

зрозуміти сьогодення, уявити майбутнє. Така система роботи створює умови для 

натхнення, росту професійних навиків вихованців та відточення їх вмінь. 

Різьблення - одна із давніших технік художнього декорування дерев’яних 

виробів, яку використовують в своїх роботах гуртківці. Найчастіше вони беруть 

деревину липи. Дерево розписується різною фарбою, потім поливається лаком. 

Техніка плоскої геометричної різьби по дереву - це найдавніший спосіб 

оздоблення дерев’яних виробів і виконується вихованцями найпростішими 

інструментами. Роботи юних майстрів різні за формами, композицією, 

орнаментом і смисловою суттю. 

    

Гуртківці з цікавістю сприймають 

надбання національної культури майстра народних ремесел Леоніда 

Тимофійовича Морозова, черпають натхнення у його роботах.  

Результатом цієї спільної діяльності є перемоги вихованців в багатьох 

конкурсах різних рівнів відповідного напрямку. Самим значущим досягненням 
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гуртківців у цьому навчальному році є участь та перемога у Міжнародному 

дитячо-юнацькому фестивалі народного мистецтва «Смарагдові витоки», який 

проходив у травні 2019 року в м. Мукачево. Цей Міжнародний конкурс приніс 

перемогу нашим вихованцям: І місце – Гілевич Микита, Харченко Ксенія; ІІ 

місце - Татаренко Олександр, Пантєєва Софія, Чорняк Софія; ІІІ місце – 

Коришева Поліна. 

          
Сьогодні юні майстри - гуртківці  демонструють свої навички  молодшому 

поколінню шляхом оформлення виставок, проведення майстер-класів. Своїм 

прикладом вони надихають однолітків на пошук захоплень, розвиток таланту, 

реалізацію своїх мрій. Вихованці цього колективу доводять, що навіть такий, не 

дуже популярний вид мистецтва серед однолітків, може приносити радість, 

задоволення і має стати цікавим для сучасної молоді. Любов дітей до даного 

виду мистецтва показує актуальність та значимість відродження найдавніших 

ремесел України. Єдність поколінь, збереження родинних традицій, сімейних 

реліквій, який несе вихованцям майстер народних ремесел Леонід Тимофійович 

Морозов, є наочною основою національно-патріотичного виховання гуртківців 

цього дитячого колективу. 

Вагомий внесок у процес виховання національно-культурних цінностей 

здобувачів освіти нашого закладу забезпечує використання музичного 

фольклору в гуртках художньо-естетичного напрямку. Заслуговує увагу досвід 

роботи керівника фольклорного колективу «Дніпряночка» Вінс Ірини Василівни. 

Вона вважає, що одним з найпотужніших засобів виховання патріотичних 

почуттів дітей у закладі є фольклор, бо він являється енциклопедією життя 

народу, свідченням його сили та краси. Це та основа, на якій базується її система 

роботи щодо формування життєвих ідеалів та розвитку творчих здібностей 

вихованців її колективу. Фольклорний колектив «Дніпряночка» був створений у 

2005 році. У гуртку займаються діти різних вікових категорій від 5 до 14 років з 

різних навчальних закладів міста.  
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За час існування у колективі склалися певні традиції  та принципи його 

існування. Тут кожна дитина відчуває себе комфортно тому, що враховуються її 

психологічні особливості, здібності та нахили. Але головне те, що Вінс Ірина 

Василівна бачить в українській народній творчості засіб широкого виховного, 

культурно-освітнього впливу, універсальні засади для набуття дітьми 

першооснов формування національної самосвідомості, тому на заняттях гуртка в 

повній мірі ознайомлює малечу з різнобарв’ям жанрів музичного фольклору. 

Педагог впевнений у тому, що фольклорний жанр позначений високим 

поетичним світосприйняттям, глибиною мелодійного звучання, багатством 

образів. Репертуар колективу складається з старовинних обрядових, побутових, 

автентичних пісень: «Задумала стара баба молодою бути», «Мала нічка 

Петрівочка»,  «Козуню - любуню» та інші. Справжньою скарбницею є колядки 

та щедрівки, які викликають у дітей радість та бадьорість, формують 

оптимістичне світосприймання. 

Родзинкою у роботі керівника гуртка є співпраця з громадською 

організацією «Україночка». Взаємозв’язок поколінь є найсприятливішим 

фактором для формування патріотичних почуттів гуртківців. Ця взаємодія 

максимально активізує інтерес дітей до фольклорної діяльності, соціального 

світу, суспільних явищ, близького оточення. Народні майстрині залучаються до 

освітнього процесу через спільні пісні, проведення майстер – класів «Перлини 

народної творчості», зведені репетиції та підготовка до виступів. В рамках  

реалізації суспільного творчого проекту «Україна крізь віки» щорічно два 

колективи презентують постанову для дітей та мешканців міста. 

                           
Результатом цієї діяльності є перемоги у конкурсах, змаганнях різних 

рівнів: дипломанти ІІ ступеня Всеукраїнського фестивалю дитячої художньої 

творчості «Єдина родина» 2018 рік, місто Очаків, Миколаївська область; 

дипломанти І ступеня Обласного фестивалю національних фольклорних дитячих 

колективів «Запорізький Коловрат – 2018», місто Запоріжжя; переможці міського 

етапу обласного фестивалю - огляду «Таланти твої, Запорізький краю» 2019 рік, 
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місто Енергодар; в червні 2019 року вихованці фольклорного колективу 

«Дніпряночка» вдруге взяли участь у Всеукраїнському фестивалі дитячої 

художньої творчості «Єдина родина» та посіли І місце. 

   
 

Висвітлення діяльності колективу у буклеті «Енергодар – 2018» 

Енергодарської міської ради є визнанням доцільності та результативності даного 

виду діяльності. 

    

Вихованці Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Енергодарської міської ради Запорізької області гідно несуть та 

передають живе джерело народної культури – мову, казку, пісню дітям та 

дорослим нашого міста. Є надія, що вони стануть майбутніми свідомими 

громадянами нашої держави. 
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  Додаток 1 

Матеріали педагогічної ради «Соціалізація вихованців закладу засобами 

національно-патріотичного виховання» 

Технологія підготовки та проведення 

Автори матеріалу пропонують свій, перевірений на практиці, варіант 

проведення педради у нестандартній формі - квесту, цікавої пізнавальної гри, яка 

сприяє підвищенню професійної компетентності педагогів; комплексної 

командної гри на швидкість мислення та пересування з багаторівневим 

пошуковим завданням; визначенню перспективи роботи педагогічного 

колективу щодо соціалізації вихованців закладу засобами національно-

патріотичного виховання.  

Тема педради: «Соціалізація вихованців закладу засобами національно-

патріотичного виховання». 

Мета педради: формування національно-культурної ідентичності 

педагогів та вихованців закладу, пошук сучасних форм роботи, які можна 

використовувати в педагогічній практиці. 

Завдання педради:  

 опрацювання поняття «національно-культурна» ідентичність, її 

складники;  

 виявлення рівня сформованості національно-культурної ідентичності 

педагогів закладу; 

 пошук сучасних форм соціалізації вихованців ЦДЮТ.  

Форма проведення заходу: педрада – квест, який включає шість станцій: 

 знавці історії рідної країни; 

 краєзнавці рідного краю; 

 сто великих чудес України; 

 національна творчість; 

 виховуємо патріотів; 

 творчий. 

Методи: анкетування, практична робота в группах на станціях, словесні, 

наочні (мультимедійні презентації). 

Обладнання: маршрутні листи, індивідуальна картка на кожного учасника, 

картки з малюнками квітів – символів України (соняшник, мальва, волошка, мак, 

калина, верба), карта України для творчого етапу, інформаційні та презентаційні 

матеріали для станцій. 

Очікуваний результат: опрацювання поняття «національно-культурна 

ідентичність» та її складники; виявлення особистого рівня сформованості 

національно-культурної ідентичності; пошук сучасних форм соціалізації 

вихованців закладу. В заключній частині за кількістю отриманих балів в 
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індивідуальних картках учасники педагогічної ради, користуючись 

діагностичною таблицею «Рівень сформованості національно-культурної 

ідентичності педагогів закладу» виявляють свій рівень обізнаності з даного 

питання, а команда, що виборола перемогу, отримує приз. 

Склад учасників: педагогічний колектив закладу. 

      Час і місце проведення: вказується. 

ПЛАН 

проведення педагогічної ради 

«Соціалізація вихованців закладу засобами 

національно-патріотичного виховання» 

  

№ Зміст діяльності Відповідальний Примітки 

1. Виконання рішень попередньої педагогічної 

ради. 

Плахотна Т.О., 

директор  

2 хвилини 

2. Оголошення теми, мети, завдань педради. Плахотна Т.О., 

директор 

2 хвилини 

3. 

  

Рівень сформованості знань педагогів щодо 

національно-культурної ідентичності. 

(результати анкетування). Принципи її 

формування. 

Чорна О.Є., 

ЗДНМР 

5 хвилин 

 4. 

 

 

 Квест – багаторівневе пошукове завдання, 

комплексна командна гра на швидкість 

мислення та пересування: 

1 етап - Знавці історії рідної країни;  

 

2 етап - Краєзнавці рідного краю;  

 

3 етап - Сто великих чудес України;  

 

4етап - Національна творчість;  

 

 

 

5етап - Виховуємо патріотів! (національно-

культурна ідентичність);  

6 етап - Творчий. 

Балагутрак Н.Ю. 

ЗДНВР 

 

Малахова С.В., 

методист 

Єрмак С.Г., 

методист 

Семеренко С.І., 

завідувач 

бібліотекою 

Вінс І.В., 

завідувач 

організаційно-

масового відділу 

Чорна О.Є. 

ЗДНМР 

60 хвилин 

(10 хвилин 

на 

проходження 

кожного 

етапу) 
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Горбенко С.І., 

завідувач відділу 

методичного 

5. Підведення підсумків квесту, визначення 

рівня сформованості знань педагогів щодо 

національно - культурної  ідентичності. 

Творчі висновки роботи груп. 

Плахотна Т.О., 

директор 

5 хвилин 

6. Рішення педагогічної ради Горбенко С.І., 

завідувач відділу 

методичного 

3 хвилини 

7. Різне Горбенко С.І., 

завідувач відділу 

методичного 

3 хвилини 

  

Національно-культурна ідентичність

Історична

правда

Історична пам'ять Національна 

гідність

Національні ідеали

Національні цінності 

та патріотизм Національна 

самосвідомість 
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Принципи формування 

національно-культурної ідентичності

• дитина є найвищою цінністю. 
Доброзичливе ставлення до неї, довіра, 
зміни у поведінці через позитив

Гуманістичний

• утверджує унікальність і неповторність 
внутрішнього світу кожної дитини

Індивідуальний

• характеризує процес виховання як такий, 
що триває протягом усього життя

Неперервності

 
 

Принципи формування 

національно-культурної ідентичності

• консолідує зусилля усіх суб'єктів 
виховання в одну систему 

Цілісності

• забезпечує передачу досвіду із 
покоління в покоління

Наступності

• полягає у сформованості національно-
культурної ідентичності педагогів, 
доцільному використанні форм, методів, 
добору змісту формування національно-
культурної ідентичності вихованців

Педагогічної 
компетентності

 
 

Рівень сформованості 

національно-культурної ідентичності педагогів закладу

Високий рівень Середній рівень Низький рівень

Гарні знання про історію і 

національну культуру України, 

сучасні політичні і державні 

процеси. У своїй поведінці 

орієнтуються на моральні 

цінності: свободу, гідність, 

відповідальність, любов, 

справедливість. Знають 

народні традиції, добре 

розвинене почуття 

національної гордості, любові 

до Батьківщини. Усвідомлюють 

свою  приналежність до 

українського народу.

Вибіркове розуміння змісту 

моральних понять. Мало 

аналізують життєві моральні 

ситуації. Національно-

культурна ідентичність 

визначається власним само 

сприйняттям, коливається у 

межах від зверхності до 

почуття невдоволення своєю 

етнічною приналежністю.

Потребують заохочення у 

вивчення української історії, 

народних традицій та ін. У 

поведінці переважають 

ситуативні мотиви, часто 

висловлюють діаметрально 

протилежні судження.

Мають обмежені і не завжди 

правильні знання про історію 

України, її національну

культуру, моральні цінності. 

Неадекватне визначення 

моральних понять. Не 

виявляють інтересу до життя в 

Україні, байдужі до подій що 

відбуваються. Захоплюються 

іншими культурами, 

ідентифікують себе з ними. 

Високий рівень звинувачень 

інших, життєва пасивність. 

Відповідальність за власні 

невдачі схильні перекладувати

на інших. Висока конфліктність.

25-30 балів 20-25 балів до 20 балів  
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Квест – багаторівневе пошукове завдання, 

комплексна командна гра на швидкість 

мислення та пересування.

1 етап - Знавці історії рідної країни, Малахова С.В., каб.22

2 етап – Краєзнавці рідного краю, Єрмак С.Г., музей

3 етап – Сто великих чудес України, Семеренко С.І.,

бібліотека

4 етап – Національна творчість, Вінс І.В., каб. 25

5 етап – Виховуємо патріотів, Чорна О.Є., метод. кабінет

6 етап – Творчий, Горбенко С.І., каб.19

Балагутрак Н.Ю., заступник директора з НВР  
 

План підготовки до педради 

 

1. Визначитися з темою. 

2. Затвердити склад робочої групи для підготовки педагогічної ради. 

3. Відповідальним доповідачам та керівникам груп підготувати виступи та зміст 

проведення етапів «квесту» із зазначених питань педагогічної ради. 

4. Провести анкетування педагогів щодо визначення змісту поняття 

«Національно-культурна ідентичність» та ознайомити з результатами на 

педагогічній раді. 

5. В межах підготовки до педагогічної ради організувати проведення циклу 

методичних заходів: 

5.1. Підготувати та провести практичний семінар з теми:_____________ з метою 

пошуку інноваційних форм роботи з вихованцями для їх соціалізації та розвитку 

здібностей. 

5.2. Підготувати та провести методичні об’єднання за напрямками діяльності 

закладу з теми ________________________ 

6. Призначити відповідального за інформаційний супровід педагогічної ради. 

7.Призначити відповідального за підготовку приміщення для проведення 

педагогічної ради. 

8. Призначити відповідального за підготовку роздаткового матеріалу до 

проведення етапів квесту.  

 

Рішення педагогічної ради з теми: «Соціалізація вихованців закладу 

засобами національно-патріотичного виховання» від 21.03.2019 

З метою соціалізації вихованців закладу, активізації роботи з національно-

патріотичного виховання: 
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1. Розробити та затвердити заходи з національно-патріотичного виховання у 

2019-2020 н.р. на основі Концепції національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді. 

Відповідальні: ЗДНВР, завідувач організаційно-масовим відділом. 

Термін:травень-серпень 2019р 

2. Взяти участь у реалізації міських заходів з патріотичного виховання в рамках 

міського патріотичного марафону. 

Відповідальні:завідувач організаційно-масовим відділом, культорганізатори. 

Термін: протягом 2019-2020 навчального року. 

3. Залучати батьківську громадськість до проведення заходів з національно-

патріотичного виховання, волонтерів, представників громадських організацій. 

Відповідальні:  завідувач організаційно-масовим відділом, культорганізатори. 

Термін: протягом 2019-2020 навчального року. 

4. Пошук та опрацювання сучасних форм роботи з національно-культурної 

ідентичності вихованців в рамках проведення методичних об`єднань відділів 

закладу. 

Відповідальні: методисти. 

Термін: протягом 2019-2020 навчального року згідно плану роботи. 

5. Постійно працювати над підвищенням рівня сформованості національно-

культурної ідентичності вихованців, шукати та оновлювати форми роботи  щодо 

їх соціалізації. 

Відповідальні: керівники гуртків 

Термін: протягом 2019-2020 навчального року 

6. Взяти участь у  Всеукраїнському заочному конкурсі звітів про роботу роїв 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

Відповідальні: Термін: квітень 2019 р 

7. Активізувати участь педагогів закладу у міських, обласний тренінгах та 

семінарах з національно-патріотичного виховання. 

Відповідальний: завідувач відділу методичного  
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3.4.  Палац дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради 

Запорізької області 

 

«Виховання національно-патріотичних цінностей – пріоритетне 

завдання виховної системи сучасного закладу позашкільної освіти»  

 

Міщак Тетяна Михайлівна, директор ПДЮТ, голова 

дитячої організації «Росток»; 

Киреєва Анжела Петрівна, методист ПДЮТ, 

керівник Школи активу дитячої  

організації «Росток»; 

Кузьменко Марина Сергіївна, зав. відділом 

ПДЮТ,керівник програми  «Мій дім. Моє місто. Моя 

країна» 

 

В умовах величезних змін в соціальному, економічному і політичному 

житті України стала проблема радикальної перебудови в сфері виховання 

підростаючого покоління.  

Головною метою виховання є передача молодому поколінню соціального 

досвіду, багатств духовної культури народу, його соціальної ментальності, 

своєрідності світогляду. На цій основі формуються особистісні риси 

громадянина – патріота України, які включають в себе національну 

самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, 

трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і 

таланту. 

Концепція національно – патріотичного виховання дітей та молоді 

наголошує: «Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступає 

патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що 

відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають 

підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь». 

Яскравим прикладом реалізації Концепції національно – патріотичного 

виховання дітей та молоді є діяльність дитячої організації «Росток», яка працює 

на базі Палацу дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради 

Запорізької області. Головним завданням д/о «Росток» є формування і розвиток 

соціально-активної, гуманістично–спрямованої особистості з глибоко 

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості. 

Сучасний підхід до питань діяльності дитячої організації допоміг створити 

нову модель співпраці дітей та дорослих, що знайшла відображення у створенні 

Марафону Добрих та Корисних справ, різноманітних програмах для школярів 
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різного віку. Під час багаторічної діяльності було окреслено пріоритетні 

напрямки діяльності програми «Розшир свої можливості - стань Лідером дитячої 

організації «Росток». Виховання патріотичних почуттів та розвиток лідерських 

якостей дітей та молоді відбувається через використання інтерактивних ігрових 

технологій.  

Ефективними стали наступні форми патріотичного та громадянського 

виховання: проекти, дебати, екскурсії до Музею Козацтва на о.Хортиця, музею 

Історії України та меморіалу другої світової війни у м. Києві. Під час проведення 

Молодіжного Форуму в м. Києві, в квітні 2016, члени д\о «Росток» стали 

учасниками урочистого мітингу, присвяченого 25-річчю Чорнобильської 

катастрофи, урочистої лінійки - пам’яті на Алеї Небесної сотні. Члени дитячої 

організації «Росток» є постійними учасниками Всеукраїнських, обласних 

форумах, фестивалях  цього напрямку.  

Так, у 2016 році відбулась презентація під час обласного форуму 

медіапроектів «Про Батьківщину свою дбаю, бо право жити гідно маю»; у 2017 

році участь у Відкритому фестивалі добрих справ учнівської молоді Запорізької 

області  «Ми твоя, Україно, надія»; у 2018 та 2019 роках проведення творчих 

локацій на Всеукраїнських фестивалях Дитячого громадського руху  «Ми- 

українці». 

Продуктивною формою для вихованців та педагогів Мелітопольщини 

стало проведення на виїзній Школі активу «Лідер» локацій «Патріотична 

платформа», тімбілдінгу «Український віночок народів», презентації 

національних квіткових символів та різноманітних блюд, презентованих самими 

учасниками. 

Високі поняття «Батьківщина», «національна гідність», «патріотизм» 

починаються з пізнання рідного краю, історії села чи міста, вулиці, домівки та, 

власне, свого роду, тобто місця, де людина народилася, зросла, де пройшло її 

дитинство. Знання передаються із покоління в покоління з молоком матері, 

мелодією народної пісні, багатоголоссям рідної мови. Саме краєзнавство є 

безцінною скарбницею збереження історичного досвіду багатьох поколінь, 

всього того найкращого, що витримало випробування часом у сфері матеріальної 

та духовної культури нашого краю. Цікаву краєзнавчу пізнавальну гру по 

станціях «Сто чудес України» підготувала та провела для вихованців середнього 

та старшого шкільного віку Киреєва А.П., керівник клубу «Лідер» Палацу 

дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області 

(Додаток 1). 

Традиційним для школярів м.Мелітополя та Мелітопольського району є 

краєзнавчий КВЕСТ «В пошуках артефактів на Кам’яної Могилі» на базі 
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Національного Археологічного Історичного Заповідника«Кам’яна Могила» 

(с.Терпіння). 

Впровадження національно-патріотичного виховання у Палаці дитячої та 

юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області передбачає 

цілий арсенал ефективних методів і форм успішної освітньої роботи. Ця робота 

розпочинається з самого раннього дитинства. Так, наприклад, для роботи з 

дітьми дошкільного віку студії початкового естетичного виховання «Родничок» 

Палацу групою креативних педагогів (Астаф’єва Г.В., Борзова О.О., Вирвихвост 

І.В.) було створено методичну розробку, яка включає теми занять циклу 

«Весна», що містить 9 занять. Під час занять діти освоюють тему, вивчають 

пісні, вірші, логоритміки, пальцеві ігри українською та англійською мовами; 

виконують вироби та малюнки на заняттях з образотворчого мистецтва.  Цикл 

завершується масовим виховним заходом «Веснянки співаємо, весну 

зустрічаємо», під час якого, діти перед батьками показують, свої вміння та 

навички, які вони отримали під час занять. Головною метою цієї розробки є 

національно – патріотичне виховання через залучення дітей до світу прекрасного 

засобами різних видів діяльності: заняття з музики, образотворчого мистецтва, 

англійської мови,  розвитку мовлення. 

Завдяки вивченню та використанню місцевого краєзнавчого матеріалу 

вихованці мають змогу вийти за межі підручників, відчути історичні події, 

осмислити історичні процеси, «доторкнутися до історії». Комплексне вивчення 

історії рідного краю передбачає зосередженість уваги школярів на основних 

явищах і процесах, які мали місце в історії рідного краю. Це успішно 

реалізується у краєзнавчій  програмі «Мій дім. Моє місто. Моя країна». Для 

учнів 5-6 класів організовано пізнавальну гру «Запорізька Січ –козацький край», 

для учнів 7-8 класів –гру «Ти - мелітополець».  

Традиційні краєзнавчі заходи Палацу дитячої та юнацької творчості по– 

новому сприймаються сучасними дітьми. Вони отримують друге дихання, 

зазвучать свіжо і потужно, що дозволяє об’єднати покоління і виховувати нових 

громадян України. 

До 76 річниці визволення України від фашистських нацистів були 

проведені міські традиційні заходи краєзнавчого напрямку: 

 лінійки – пам’яті на Братському Кладовищі,  

 краєзнавчі ігри «Мелітополь - бойовий» для команд учнів 5- класів ; 

  патріотичні КВЕСТи «Пам’ятники міста розповідають» для команд учнів 

6 класів ,  

 КВЕСТ «Як я знаю своє місто» з використанням технології «геймофікації» 

для команд учнів  7 класів; 
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 міський похід по місцям боїв на лінію оборони «Вотан» за участю команд 

5-9 класів ,  

 інтерактивні екскурсії до міського краєзнавчого музею «Моє знайоме 

незнайоме місто» для команд учнів 8-9  класів ,  

 покладання квітів до меморіальних дошок Героїв - наших земляків,  

 участь у міському святковому концерті «Шануємо живих – пам’ятаємо 

загиблих»,  

 конкурси малюнків, літературні вогники за участю  вихованців ПДЮТ ,  

 історичний брейн-ринг для команд учнів 8 класів  «Незабутні герої»; 

 для команд міської краєзнавчої гри «Ти - мелітополець» захист проектів за 

темою «Війна в фотографіях»; 

 дебатний турнір для команд учнів 8-9 класів за темами «Ігри та іграшки, 

пов’язані з воєнною тематикою, треба заборонити», «Бути патріотом це 

сучасно»  

23 жовтня 2019 року в день визволення міста від нацистів щорічно 

традиційно проводиться  колективно – творча справа з залученням педагогів, 

вихованців та батьків – факельна хода та вечір – реквієм «Ніхто не забутий – 

ніщо не забуте». Учасниками якої стали більш ніж 2000 мешканців міста. 

Означені форми роботи є найкращим уроком мужності, які допомагають 

сучасним школярам різного віку зрозуміти, усвідомити історію нашої 

Батьківщини, завжди пам'ятати подвиги солдат, які склали своє життя за 

визволення нашого рідного міста. 

Збереження пам’яті воїнів – захисників рідної землі, готовність стати гідними 

нащадками, виховання справжніх патріотів своєї Батьківщини є складовою 

патріотичного виховання і має надзвичайно важливе значення. 

Сьогодення нашої країни розкрило найкращі сторони душі наших 

вихованців. Це було наочно продемонстровано через участь у благодійних 

акціях «Новорічний подарунок другові», для дитячих будинків м.Краматорська 

та м.Дружківки Донецької області, благодійні ярмарки та концерти «Привітність 

мелітопольців – переселенцям Донбасу», виготовлення маскувальних сіток для 

військових Збройних сил України, збір коштів на встановлення пам’ятника 

екіпажу літаку ІЛ – 76 Мелітопольської авіаційної бригади, виготовлення 

оберегів для воїнів АТО та ООС, участь у акціях «Новорічний кошик для бійця», 

«Ліки замість квітів», «Пасхальний кошик». 

З 2016 року дитяча організація «Росток» співпрацювала з лабораторією 

морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України за темою 

«Орієнтовані технології національно –патріотичного виховання учнівської 

молоді в громадських об’єднаннях». В однойменному методичному посібнику, 
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якій був надрукований у 2018 року., презентовано  досвід діяльності та 

результати партнерства.  

В сучасних умовах становлення держави педагогічний колектив розглядає 

систему патріотичного, громадського виховання як об’єднуючий початок, вектор 

взаємодії адміністрації освітнього закладу та дитячої організації, як основу 

патріотичного виховання особистості, громадянської компетентності. 

Зміст громадянської, патріотичної діяльності Палацу дитячої та юнацької 

творчості та дитячої організації «Росток» сприяє впевненому входженню 

вихованців, педагогів, шкільних органів самоврядування у динамічне 

сьогоденне, суспільство з багатим досвідом самопрезентації, використанню 

свого потенціалу, самореалізації як у професійному і особистісному плані, так і в 

інтересах суспільства, держави.  

 

Додаток 1 

Сценарій проведення краєзнавчої пізнавальної гри 

«СТО ЧУДЕС УКРАЇНИ» 

Мета та завдання: 

- надати додаткові знання про Україну  

- виховання у дітей національно – патріотичних почуттів, любові до рідного 

краю ; 

- пробуджувати в учнях пізнавальні інтереси до історії  України, рідного 

краю, його минулого і сьогодення; 

-  розширювати уяву і фантазію. 

Форма проведення: гра по станціях  та колективно-творча справа. 

Методи: роз’яснювально-ілюстративні (бесіди, розповіді);  

інтерактивні: групові (робота в парах, у команді);  

фронтальні («велике коло», «відкритий мікрофон», «мозковий штурм»). 

Організатори: вихованці клубу «Лідер», ігротехніки театру мініатюр 

«Прем’єра». 

Учасники: команди 5-х класів гри – випробування «Котигорошко». 

Місце проведення: Палац дитячої та юнацької творчості, сквер. 

Обладнання: запитання для ведучих, додатковий матеріал для ігрової 

станції. 

Завдання командам: 

На зборі капітанів та керівників команд презентується пізнавальна гра «Сто 

чудес України», правила участі команди, роздається пам’ятка «Як підготуватися 

до гри». Усі команди ознайомлені з переліком ігрових станцій, мають час для 

підготовки дома, у школі, використати додаткову літературу, мережу  Інтернет. 
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Умови проведення гри:  

Усі команди повинні пройти  від однієї станції до іншої , відповісти на 10 

запитань, відкрити для себе 100 чудес України (різноманітні: історичні, 

літературні, музичні, ігрові тощо). 

Всі 10 ігрових станцій розташовані у сквері Палацу дитячої та юнацької 

творчості. Кожна команда починає гру з окремого майданчику, згідно 

маршрутного листа, де її зустрічають ведучі, вихованці клубу «Лідер», а на 

станція «Народні ігри України» - ігротехніки театру  мініатюр «Прем’єра».  

На кожній станції команда повинна відповісти на 10 запитань, таким чином 

отримати максимально 10 балів. За музичним сигналом команди пересуваються 

від станції до станції.  

Підведення підсумків гри та нагородження.  

Усі команди нагороджуються грамотами дитячої організації «Росток», а 

найкращі знавці, члени команд – дипломами знавців гри «Сто чудес України». 

 

СТАНЦІЯ «МІСТА УКРАЇНИ» 

1. Перерахуйте найстаріші міста України: 

- Київ, Чернігів, Львів, Ужгород, Володимир-Волинський, Переяслав-

Хмельницький, Умань, Керч, Луцьк, Полтава, Житомир 

2. Розкажіть легенду про створення міста Київ: 

- Гордий Київ названий на честь старшого брата Кия (молодші брати Щек і 

Хорив, в Києві є гора - Щекавиця, а маленька річечка названа на честь молодшої 

сестри - Либідь). 

3. Назвіть міста - Герої України: 

- Київ, Севастополь, Одеса, Керч 

4. Назвіть міста, назва яких складається з двох слів: 

- Кривий Ріг, Біла Церква, Володимир-Волинський, Івано-Франківськ, 

Переяслав-Хмельницький, Нижні Сірогози 

5. Що в перекладі означає назва нашого міста «Мелітополь» 

- У перекладі з грецької мови «меліси» - «мед», «тополіс» - «місто», «Медове 

місто». В заснуванні нашого міста брала участь російська цариця Катерина ІІ, 

згідно прохання князя Потьомкіна наше місто було засновано в 1784 році. 

6. Які міста України були засновані грецькими мореплавцями? У назви 

яких міст мають грецьке походження? 

- Севастополь, Сімферополь, Мелітополь 

7. В якому місті проходить всесвітньо відома «Гуморина»? 

- У місті Одеса. 

8. Назвіть обласні центри України: 



 

49 
 

- Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Донецьк, Дніпро, Вінниця, Одеса, Миколаїв, 

Херсон, Ужгород, Чернігів, Івано-Франківськ, Луганськ, Крапівницький, 

Житомир, Рівно, Полтава, Тернопіль, Чернівці, Хмельницький, Луцьк, Суми, 

Черкаси 

9. Назвітьміста, які розташовані на берегах Дніпра. 

10. Назвіть міста України жіночого роду 

 

СТАНЦІЯ «НАШЕ МІСТО – МЕЛІТОПОЛЬ» 

1. Що в перекладі з грецької означає назва нашого міста? 

- «Меліс» - «мед», «тополіс» - «місто» - «Медове місто» 

2. Ким і коли було засноване наше місто? 

На прохання  князя Таврійського - Григорія Потьомкіна була підписана 

резолюція російською царицею Катериною ІІ про створення нашого міста в 1784 

році. 

3. Які племена кочівників заселяли наш край в далекому минулому? Які 

пам'ятники вони про себе залишили? 

- Скіфи та сармати, амазонки - залишили древні поховання, кургани, в степу 

«скіфські баби», ногайці – залишили багато легенд і оповідей про цікаві події на 

нашій землі. (Легенда про амазонок, про Кіз-яр, Легенда про Богура, Легенда про 

Кам'яну Могилу та  Таш-даг) 

4. Які народи населяють наш край? 

- У нашому місті проживають представники більш ніж 100 національних 

культур: росіяни, українці, німці, татари, євреї, чехи, болгари, караїми, греки, 

гагаузи та под. 

5. Розкажіть про герб нашого міста. 

- Черешня – наше місто славиться великими врожаями цієї культури; 

- шестерня - символ машинобудування, що розвивалося у нашому місті з 1903 

року?; 

- жовтий колір – колір землі і пшениці, а блакитний - символ неба; 

- православні символи. 

6. Назвіть вулиці нашого міста, що носять імена відомих людей сучасності. 

Пр. Б.Хмельницького, вул. Гризодубової, вул. Осипенко, вул. Раскової,  

вул. П.Ловецького, 

7. Назвіть героїв, які отримали це найвище військове звання за визволення 

нашого міста: 

- С.Новиков, М. Батракова, Зиндельс, Абдалієв, Фролов, Корбут, Жарков, 

Бейбулатов, Алелюхін  та інші (всього 87 осіб). 

8. Яку продукцію випускають промислові підприємства міста? 

- З-д «Моторний» - комплектуючі до автомобілів «Таврія»;  
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швейна фабрика - чоловічі та жіночі костюми;  

трикотажна фабрика - білизна і дитячий трикотаж; 

 з-д «Консервний» - плодо – овочева консервація;   

«Пивзавод» - пиво, солодкі напої та мінеральна вода. 

9. Назвіть видатних людей міста, які зробили значний внесок  в розвиток 

нашого міста: 

- Заферман і брати Классен – засновники перших заводів; 

- Корніс, Сивицький, Корвацького - перші сади, лісництва 

- Дзяковіч і Михайлов - перші дослідники історії міста, автори книг 

- Григорій Чухрай, - відомий кінорежисер 

- В.Тишлер – відомий художник 

10. Назвіть будівлі нашого міста, яким понад 100 років: 

- Будівля Палацу дитячої та юнацької творчості, Краєзнавчого музею, міської 

друкарні, банку, Міськвиконкому, будинки старої частини міста. 

 

СТАНЦІЯ «ВІДОМІ ЛЮДИ УКРАЇНИ» 

1. Перший президент України: 

- Михайло Грушевський 

2. Назвіть автора, літописця «Повісті временних літ»? 

- Нестор 

3. Якого князя Київської Русі народ називав «Ясне сонечко»? 

- Володимир Великий 

4. Чому народ називав князя Київської Русі Ярослава «мудрий»? 

- Ярослав був прозваний народом «Мудрий», тому що справедливо і чесно 

керував державою, своїх дочок видав заміж за іноземних королів, щоб зміцнити 

вплив Київської Русі в усьому світі. 

5. Назвіть відомих отаманів Запорізької Січі: 

- Д. Вишневецький, П. Калнишевський, Мазепа, Кішка, Сагайдачний, 

Дорошенко, Сулима, Сірко, Б. Хмельницький. 

6. 9 березня День народження, якого українського поета? 

- Тараса Григоровича  Шевченка 

7. Відомий отаман запорізького козацтва, під його керівництвом були 

виграні битви під Жовтими Водами і Корсунем: 

- Богдан Хмельницький 

8. Назвіть сучасних українських діячів мистецтв (актори, музиканти, 

співаки, композитори, художники) 

9. Назвіть видатних спортсменів України. 

10. Назвіть видатних людей, які зробили величезний внесок в історію міста 

Мелітополя: 
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- Заферман і брати Классен - засновникипершихзаводів; 

- Корніс, Сивицький, Корвацького - перші сади, лісництва 

- Дзяковіч і Б.Михайлов - перші дослідники історії міста, автори книг. 

 

СТАНЦІЯ «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» 

1. Що означає слово «козак»? 

- «Козак» - в перекладі з тюркської мови означає «вільна людина, безстрашний 

воїн». Оскільки вони жили за порогами Дніпра, їх називали запорозькими 

козаками. 

2. Ким і де була побудована перша Січ: 

- На острові Мала Хортиця. Першим кошовим отаманом запорізьких козаків був 

Дмитро Вишневецький, на прізвисько «Байда» в 1550 році. 

3. Як називалися кораблі у козаків? 

- Чайки 

4. Перерахуйте відомих отаманів Запорізької Січі: 

- Д. Вишневецький, П. Калнишевський, Мазепа, Кішка, Сагайдачний, 

Дорошенко, Сулима, Сірко, Б. Хмельницький. 

5. Назвіть найбільш поширені види козацької зброї: 

- Гармата, рушниці, пістолети, шаблі, кинджали, сагайдаки. 

6. Назвіть відому картину про козаків,  автора картини: 

- «Запорожці пишуть листа турецькому султану», автор Ілля Рєпін. 

7. Назвітьвідомеприслів'я про козаків: 

- «Терпи козак – отаманом будеш» 

8. Назвітьзнаменитібитвикозаків, і з ким доводилосявоюватикозакам? 

- Основні бойові дії козаки вели проти Польщі, турецького хана, кримського 

хана. Битви під Корсунем, Жовтими Водами, Берестечком та ін. 

9. Назвіть великих відомих полководців, які довгий час жили у козаків: 

- Михайло Іларіонович Кутузов; Григорій Потьомкін, князь Таврійський - 

покровитель і захисник козаків. 

10. Як сторожові козаки попереджали про небезпеку своє військо? 

- На сторожових пагорбах постові козаки розпалювали вогонь у великих 

«бабах», вогонь бачили постові та передавали по ланцюжку в Січ. 

 

СТАНЦІЯ «НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ» 

1. Назвіть народні українські інструменти: 

- Бандура, скрипка, сопілка, ліра, кобза, цимбали, свистуни, тріскачки. 

2. Назвіть танці народностей України: 

- Гопак, козачок, подоляночка, гречаники. 
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3. Назвіть національні символи України. Як називається національний гімн 

України, хто автор? 

- Прапор, тризуб, гімн «Ще не вмерла України» 

муз. М. Вербицького, сл. П. Чубинського 

4. Назвіть видатних композиторів України: 

- Класики музики – М. Лисенко, Л. Ревуцький, М. Леонтович, Г. Мотузка,  

Д. Бортнянський, М Вербицький, С. Гулак-Артемовський; 

- Композитори сучасності – К.Меладзе, Ю. Рибчинський, Г. Татарченко,  

А. Сердюк, М. Демиденко, В. Івасюк. 

5. Назвіть поетів і письменників України: 

- Т.Г. Шевченко, Леся Українка, П. Тичина, Іван Франко, Панас Мирний, Марко 

Вовчок, Борис Олійник, Олександр Малишко, Михайло Коцюбинський, А. 

Костецький, Павло Глазовий, О. Пчілка; 

6. Опишіть національний жіночий (чоловічий) костюм. 

- Сорочка, запаска, свита, плахта, безрукавка; (жіночий) 

- Сорочка, шаровари, безрукавка, свита (чоловічий). 

7. Розташуйте  в хронологічній послідовності такі свята: Купала, Свят-Вечір, 

Зелені свята, Великдень, Масляна, Покрова. 

1 Свят-вечір, 2-Масляна, 3-Великдень, 

4-Зелені свята, 5-Купала, 6-Покрова. 

8. Скільки традиційно святкових страв повинно стояти на різдвяному 

столі? 

- 12, по числу апостолів. 

9. Що означають кольори на рушниках? У яких святах рушники 

використовуються? 

- Червоний - любов, сонце; 

- Чорний - печаль, 

- Коричневий - щаслива дорога, 

- Зелений - зустріч з хорошими людьми, 

- Жовтий - символ здоров'я і успіху; 

- На святах: весілля, народження, похорони, сватання; 

10.Назвіть народи, які населяють наш край? 

- Росіяни, українці, німці, чехи, болгари, караїми, татари, німці, євреї, греки, 

таінші. 

 

СТАНЦІЯ «УКРАЇНСЬКА КУХНЯ» 

1.Назовите національні українські страви: 

- Вареники, голубці, борщ з галушками, пампушки, зрази, драники, і ін. 
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2. Назвіть продукти, які входять до складу куті: - Пшениця, мак, горіхи, мед, 

родзинки. 

3.Сколько страв повинно стояти на різдвяному столі? 

- 12 страв /обов'язково кутя, узвар тощо. / 

4. Як називаються булочки, які випікали при зустрічі весни? Як вони 

виглядали? 

- Жайворонки, у вигляді пташки. 

5. Які продукти є головними на свята Спаса? 

- Яблука, горіхи, мед 

6. Назвіть страви з картоплі? 

- Пюре, смажена картопля, картопля, запечена з грибами, картопля смажена на 

салі, драники, зрази. 

7. Назвітьпродукти, з яких можна приготувати борщ 

- Картопля, цибуля, морква, буряк, томат, часник, капуста, зелень, квасоля 

8. Назвіть народне кухонне приладдя / посуд /: 

- Глечики, макітра, вилки, ложки, тарілки 

9. Які програми українського телебачення вчать смачно готувати? 

10. З яких продуктів повинен починатися великодній сніданок? 

- Великоднєяйце, масло, сало, а потім, що душі завгодно. 

СТАНЦІЯ «ПРИРОДА УКРАЇНИ» 

1. Назвіть моря України: 

- Азовське, Чорне море. 

2. Назвіть річки України: 

- Дніпро (Славутич, Борисфен, Данапрас), Молочна (Сутень), Дунай, Дністер, 

Псел, Південний Буг, Північний Донець, Конка, Московка та інші. 

3. Назвіть гори України: 

- Кримські гори, Українські Карпати. 

4. Назвіть заповідники, заказники та лісництва: 

- Асканія-Нова, Кам'яна Могила, о. Хортиця, Софіївка, Алтагірське лісництво, о. 

Бирючий, Сиваський заповідник. 

5. Назвіть рідкісних птахів нашого краю та птахів, що занесені до Червоної 

книги? 

- Журавель, дрохва, лелека, лебідь, біла чапля; 

- Дрохва, скрекіт, лелека, журавель, мала біла чапля, кулик-ходулочник; 

6. Які рослини нашого краю використовують в медицині: 

- Подорожник, кропива, ромашка, кульбаба, грицики 

- Чебер, м'ята, звіробій, шипшина, меліса; 

7. Які рослини є символами України. Які квітив плітають у віночок? 

- Калина, верба, дуб 
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- Барвінок, любисток, цвіт яблунь, вишні, волошки, калина, деревій, мак, 

ромашка, м’ята, роза, ружа, мальва, вуса хмелю незабудки, півонії, 

безсмертники; 

8. Які тварини часто зустрічаються в народних казках: 

- Кабани, ведмідь, вовк, лисиця, зайці, коза, їжак; 

9. Яка рослина в минулому була звичайнісіньким в степу, а нині дуже 

рідкісне, що охороняється державою? 

- Ковила; 

10. Найбільший метелик краю, занесений у Червону книгу? 

- «Павлині очі» 

 

СТАНЦІЯ «ІСТОРІЧНІ ПОДІЇ НА МЕЛІТОПОЛЬЩИНІ» 

1. Який пам'ятник археології, розташований в районі с. Мирний, має 

всесвітньо історичне значення: 

- Кам'яна Могила 

2. В якому році і ким було засноване наше місто? 

- Князем Потьомкіним в 1784 році. 

3. Стара назва річки Молочна. 

- Сутень. 

4. Які пам'ятки залишили скіфи: 

- Скіфські кургани, «баби». 

5. Хто першим почав вирощувати у нас сортову черешню? 

- Фелібер 

6. Представники яких національностей живуть у нашому місті? 

- 124 націй та народностей?. Росіяни, українці, караїми, вірмени, німці, чехи, 

євреї, татари, болгари; 

7. Скільком солдатам і офіцерам було присвоєно найвище віськове звання 

за участь в Мелітопольській наступальній операції? 

- 87 солдатам і офіцерам. 

8. Назвіть керівника найвідомішої підпільної групи,  яка діяла під час 

окупації міста, пам’ятник якій встановлено у центрі міста? 

- Олександр Костенко. 

9. Опишіть герб міста Мелітополя. 

10. Пам’ятник якому діячеві встановлене на головному  проспекті міста? 

Богдану Хмельницькому на проспекті Б. Хмельницького. 
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3.5.  Будинок дитячої та юнацької творчості Мелітопольської районної 

ради Запорізької області 

 

«Виховання патріотизму та національної свідомості в умовах 

комплексного районного закладу позашкільної освіти» 

 

Назаренко Оксана Володимирівна, директор 

БДЮТ Мелітопольської районної ради  

 

 «Пізнай себе, свій рід, свій народ, свою землю, - і ти побачиш свій шлях у 

майбутнє…» - ці слова видатного філософа Григорія Сковороди для кожного 

покоління залишаються актуальними, бо тільки через пізнання себе і рідного 

краю відкривається розуміння свого місця у суспільстві.  

Події, що зараз відбуваються в Україні, беззаперечно засвідчують – 

найгостріше постає сьогодні питання, пов’язане з вихованням патріотизму та 

формуванням національної свідомості молодого покоління. Адже саме їм 

будувати майбутнє нашої держави, відстоювати і захищати її інтереси. 

Почуття патріотизму багатогранне за змістом. Це і любов до рідних місць, і 

гордість за свій народ, і відчуття своєї нерозривності з навколишнім світом, і 

бажання зберігати і примножувати багатство своєї країни.  

Тому завданнями педагогів БДЮТ є виховання у дитини любові й 

прихильності до своєї сім'ї, дому, вулиці, села; формування бережливого 

ставлення до природи і всього живого; виховання поваги до праці; розвиток 

інтересу до народних традицій; формування елементарних знань про права 

людини; знайомство дітей з символами держави: герб, прапор, гімн і розуміння 

їх значення і символіки; розвиток почуття відповідальності і гордості за 

досягнення своєї країни; формування толерантності, почуття поваги до інших 

народів, їх традицій.  

Ці завдання поступово реалізуються в БДЮТ у всіх видах дитячої творчої 

діяльності (на заняттях, в походах і екскурсіях, репетиціях і концертах, в іграх, у 

праці, в побуті), так як разом із патріотичними почуттями повинні формуватися 

взаємини дітей з дорослими та однолітками. Весь освітній процес має бути 

насичений різними аспектами патріотичного виховання.  

В арсеналі діяльності педагогів БДЮТ є багато перспективних засобів і 

методів роботи. Однак головне – це включення кожної особистості в конкретну 

діяльність задля збереження, створення й примноження багатства і краси своєї 

Вітчизни.  

БДЮТ – це комплексний заклад позашкільної освіти, який працює за 

вісьмома напрямами: художньо-естетичним, еколого-натуралістичним, 
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туристсько-краєзнавчим, гуманітарним, науково-технічним, соціально-

реабілітаційним, військово-патріотичним, оздоровчим. Кожен напрям має свій 

особистий внесок у формування почуття патріотизму та національної свідомості.  

Робота Будинку дещо відрізняється від інших закладів позашкільної освіти 

області. Головною відмінністю, специфікою є те, що адміністративний центр 

знаходиться у м. Мелітополь, проте гуртки функціонують на базах 13 закладів 

освіти району, які в свою чергу по різному віддалені від центру. Це заклади села 

Костянтинівка - різнопрофільна школа «Прометей», НВО № 1 «Таврія» та ліцей 

«Ерудит», а також Терпіннівський колегіум «Джерело», Вознесенська гімназія 

«Орієнтир», і школи І-ІІІ ступенів: Терпіннівська, Фруктовська, Семенівська, 

Трудівська, Орлівська, Новомиколаївська, Астраханська та Мордвинівська. 

Співпрацюючи з адміністрацією цих навчальних закладів, вже майже 50 років 

створюються оптимальні умови для отримання дітьми необхідних додаткових 

знань, умінь та навичок з улюблених видів діяльності.  

В процесі цікавої та творчої діяльності, яку кожна дитина обирає відповідно 

до власних уподобань та схильностей, якнайкраще може відбуватися глибоке 

занурення до матеріальної та духовної культури України. 

Велику роль у вихованні почуття патріотизму відіграють гуртки туристсько-

краєзнавчого напряму. На базі 5 закладів освіти, в яких функціонують шкільні 

музеї, працюють гуртки музейної справи та екскурсійної діяльності. Музеї, як 

матеріалізована пам’ять народу, мають величезний виховний вплив на 

підростаюче покоління. Цінні експонати зберігають пам’ять минулого, 

передають її естафету нащадкам, підтримують і розвивають зв’язок часів і 

поколінь. 

Заняття у даних гуртках дають можливість вихованцям вести  пошук та 

вивчення краєзнавчого матеріалу, мати доступ до документів та архівів, 

збагачувати фонди музеїв, популяризувати краєзнавство, займатися 

дослідницькою роботою, а також поглиблювати знання шкільної програми з 

історії України.  

В музеях знаходяться матеріали, які можна використовувати на уроках 

історії та виховних годинах, зокрема при вивченні подій Великої Вітчизняної 

війни, Афганської війни, трагедії на Чорнобильській АЕС, подій, пов’язаних з 

АТО, учасниками яких були мешканці села та регіону.  

Під керівництвом досвідчених наставників вихованцями розробляються і 

проводяться оглядові та тематичні екскурсії для учнів та гостей школи, 

відзначаються знаменні історичні дати та події (день Соборності, вшанування 

пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, річниці з визволення 

Мелітопольського району від фашистських загарбників, 100-річчя державних 

символів України та ін.).  
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Дорогоцінні скарби шкільних музеїв 

Цінні знахідки історико-краєзнавчого музею Новомиколаївської школи

Реліквії історико-краєзнавчого музею Орлівської школи

     

Краєзнавча робота гуртків

Юні екскурсоводи гуртка БДЮТ «Пам’ять»  з керівником Цеомашко В.В.
(гурток працює на базі Мордвинівської школи)

 
Також діти знайомляться з народними святами та обрядами, вивчають 

народні звичаї і традиції: беруть участь у вечорницях, святкують Масляну,  

Зустрічають весну, проводять Пасхальні виставки та ін.. 

 

Вшанування народних свят та обрядів

Вихованці гуртка «Юні краєзнавці»  з керівником Хавер Н.П. зустрічають весну.

Святкування Калити, вечорниці (Свята  Св. Андрія)

  
 

Важливе місце займає волонтерська робота, яка згуртовує колектив, формує 

гуманістичні риси. Разом з учасниками гуртків розробляються куточки бойової 

слави, здійснюється догляд за пам’ятниками історії та культури рідної 

місцевості. Також цікаво і змістовно проходять у гуртках зустрічі з ветеранами 

Великої Вітчизняної війни та воїнами АТО. 
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Вихованці гуртка «Юні краєзнавці» разом  зі своїм керівником Хавер Н.П. доглядають та 
впорядковують територію біля Пам’ятного Хреста жертвам Голодомору 

та біля Братської могили на вул. Островського (с. Новомиколаївка)

  

Виховання патріотизму у туристичних гуртках БДЮТ
Юні туристи на Обласних змаганнях 

 
 

Велику роль у вихованні почуття патріотизму відіграє результативна участь 

вихованців у різноманітних заходах краєзнавчої спрямованості, таких як «Історія 

міст і сіл України», «Твої герої, Запорізький край», «Олександрівські таємниці», 

«Край в якому я живу. Екскурсія для друга», «Моя Батьківщина – Україна», 

«Краєзнавчі нариси Запорізької землі» та ін.  

 

Виховання патріотизму через походи та екскурсії

 
 

Так, у квітні 2019 року вихованка гуртка «Юні краєзнавці» Євтушенко 

Діана, під керівництвом досвідченого наставника Хавер Надії Петрівни, стала 

учасницею конференції учнівської молоді «Українська революція: 100 років 

надії і боротьби», яка проходила у м. Запоріжжя. Вона отримала грамоту за 

кращий виступ, збірки тез та диплом учасника конференції.  
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Участь в Обласній відкритій конференції учнівської молоді
«Українська революція: 100 років надії і боротьби» у м. Запоріжжі

 
А в травні 2018 року в м. Київ у Будинку офіційних прийомів Уряду сама 

Надія Петрівна була нагороджена орденом «Берегиня України» у рамках  

Всеукраїнського проекту «Я – Українка». 

Хавер Надія Петрівна

нагороджена
орденом "Берегиня України"

 
 

Завдяки участі у різноманітних заходах юні краєзнавці краще пізнають 

сторінки історії свого народу, збирають спогади, відшукують невідомі 

документи, досліджують творчий і життєвий шлях визначних діячів, збирають 

фольклор, вироби декоративно-ужиткового мистецтва, займаються розробкою і 

описом тематичних маршрутів.  
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Конституцією України визначено, що найвищою соціальною цінністю у 

державі є людина, її життя і здоров'я. Одним з пріоритетних завдань діяльності 

БДЮТ є пропаганда і стимулювання молоді до здорового способу життя. І 

реалізується воно в БДЮТ через гуртки з пішохідного туризму, які не тільки 

загартовують тіло і силу волі, а ще мають величезний виховний вплив на 

підростаюче покоління. Кропітка праця педагогів, формування у дітей стійкої 

мотивації щодо освоєння цього виду спорту, нестримне бажання бути першими, 

найкращими, і як результат – найвищі показники результативності по 

Запорізькій області, сприяють вихованню патріотичних почуттів, гордості за свій 

район, село, країну. До того ж, спортивні подорожі, походи, які організовують 

педагоги для своїх підопічних, це не тільки фізичні навантаження, це ще 

можливість вивчати природні явища й об’єкти рідного краю, пізнавати його 

історію й економіку, виховувати любов до природи, дбайливо ставитись до неї.  

У 2018 році одним із лауреатів обласної щорічної премії визнано керівника 

гуртків туристсько-краєзавчого напряму «Екстрим» - Олександра Васильовича 

Степанова. Завдяки таким, як Олександр Васильович, наш спортивний туризм 

буде й надалі перспективним напрямом діяльності у Мелітопольському районі. 

На основі народної творчості побудована робота гуртків декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва. На заняттях вихованці знайомляться з 

культурою українського народу, історією різних видів мистецтва, здійснюють 

перші кроки у традиційних українських промислах. Опановуючи в’язання, 

вишивку, шиття, соломо- та бісероплетіння, петриківський розпис та ін., 

вихованці, непомітно для себе, починають сприймати світ крізь призму 

художньо-естетичних уподобань нашого народу. До того ж, участь у 

різноманітних обласних, Всеукраїнських конкурсах-виставках: «Знай і люби свій 

краї», «Берегиня роду українського», «Народна іграшка», «Безпека та мир в 

Україні», «Збережемо Україну разом», «Шляхами мужності славетних козаків», 

«Наше мирне небо»,  «100 років українському Тризубу», отримання високої 

оцінки своєї майстерності, сприяють популяризації національної культурної 

спадщини серед підростаючого покоління нашої держави.  

Особливе місце займають гуртки з художньої самодіяльності. На заняттях з 

хореографії  педагоги  навчають своїх вихованців через народний танець, 

музику, костюми відтворювати дух українського народу, його велич і красу. 

Навчаючи вокалу, керівники гуртків дають можливість дітям чути, вивчати і 

співати народну пісню – джерело мудрості, сили народної, знайомлять з 

фольклорними обрядами. Щороку гуртки художньої самодіяльності беруть 

участь у різноманітних конкурсах та фестивалях, таких як «Творчі паростки 

Мелітопольщини», «Таланти твої, Запорізький край», «Мій спів тобі, мій краю 

рідний!», «Яскраві діти України» та ін. 
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Художня література, мистецтво читця є джерелами збагачення національної 

культури. У закладі працюють 6 гуртків гуманітарного напряму, керівники яких 

формують у вихованців розуміння важливої ролі української мови у відродженні 

України,  розуміння того, що лише завдяки їй можна глибше пізнати традиції, 

звичаї, психологію, національний дух українців. На заняттях розвивається мовна 

культура учнів, вміння і навички спілкуватися, логічно висловлювати думки 

українською мовою, говорити правильно, вишукано і виразно. І як цього не 

досягти, коли самі керівники гуртків є найголовнішим прикладом, приводом для 

гордості та великої пошани. Одним з таких керівників є Ольга Миколаївна 

Фесенко, яка очолює гурток БДЮТ «Мистецтво слова» на базі 

Новомиколаївської школи. Вона не лише чудовий педагог, якого люблять і 

поважають дітлахи, вона – талановитий поет та прозаїк, чия творчість високо 

цінується відомими в Запорізькій області майстрами слова. Пісні на її вірші 

співає вся Мелітопольщина. Вона - автор збірок віршів та прозових творів 

«Сонце над Терсою» та «Мелодії степу». ЇЇ творчість наштовхує читача на 

усвідомлення єдиної думки – любов до великої Батьківщини, до України 

починається з любові до рідного села, рідної батьківської хати. Поетичне слово, 

яке прославляє Батьківщину, іноді припадає до душі та викарбовується в пам’яті 

краще, ніж десятки лозунгів та пафосних закликів. Повагу та любов до 

художнього українського слова Ольга Миколаївна прищеплює своїм учням і 

разом із ними щоразу поринає у чарівний світ дитячої безтурботності, 

відвертості, любові і краси. Любов до українського слова починається у неї на 

занятті з таких рядків: 

Шануймо слово, мов перлину, 

Щоб усміхалася земля! 

Нехай воно повсюди лине 

І нас у світі прославля! 

Під керівництвом педагога на заняттях гуртка діти не лише вчаться 

складати рідною мовою вірші, але й пишуть прозові твори, особливо 

фантастичні оповідання та казки. Дитячі роботи ввійшли до альманахів або 

видані окремими книжечками: «Дивослово», «Колись давно була війна», «У 

віночок Кобзареві». До Дня захисника Вітчизни, з метою підтримки наших 

воїнів у нелегкі для країни часи, вихованці гуртка написали вірші, які увійшли 

до збірочки «Тобі, солдате!». Разом з іншими необхідними речами ці вірші були 

відправлені військовим. Результатом роботи гуртків є участь в конкурсах: 

«Збережемо Україну разом», «Я – за єдину Україну!», «Європа починається з 

тебе», «Країна моя - Україна» «Подаруй мені казку», «Лист до мами», «Птах 

року» та ін. 
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Мова рідна, слово рідне…

Керівник гуртка «Мистецтво слова» Фесенко Ольга Миколаївна

 

Вихованці гуртка «Мистецтво слова» 
вшановують пам’ять героїв ВВ війни та АТО

 
Педагоги-позашкільники еколого-натуралістичного напряму діяльності 

розуміють всю відповідальність за виховання почуття патріотизму у дітей 

саме через формування любові до природи рідної землі. Природа є потужним 

фактором виховання поваги й любові до своєї Батьківщини, могутнім засобом 

виховання у дітей ціннісних ставлень, моральних якостей, насамперед 

національної свідомості. На заняттях вихованці знайомляться з 

найпомітнішими видами флори і фауни нашої країни, особливу увагу 

звертаючи на місцеві різновиди, а також знайомляться з природно-заповідним 

фондом України, який є національним надбанням, дорогоцінним скарбом 

природної та історико-культурної спадщини українського народу. 

Діти в свою чергу вносять посильний вклад у збереження природних 

ресурсів: слідкують за чистотою пришкільної території, саджають та 

обкопують дерева, квіти, кущі, виготовляють і розвішують годівнички та ін. 

Також вихованці беруть активну участь у різноманітних заходах природничої 

спрямованості, таких як «Галерея кімнатних рослин», «Юннатівський 

зеленбуд», «Годівничка», «День зустрічі птахів», «День юного натураліста», 

«Довкілля»  і мають непогані результати. 

Також вихованці гуртків брали участь у різноманітних патріотичних 

акціях. Волонтерам Мелітополя були передані для військових українські 

прапори з щирими побажаннями повернутися живими та здоровими, а також 

листи від вихованців гуртків, в яких висловили свою вдячність захисникам 

України. 
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Участь гуртків БДЮТ у патріотичній акції
«Подаруй прапор українському солдату»

 
Отже, сучасний позашкільний заклад виступає тим соціокультурним 

середовищем, що створює оптимальні умови для формування у дітей цілісної 

«картини світу», виховання патріотизму, основ громадянськості, а також 

інтересу до своєї «малої Батьківщини». А процес національно-патріотичного 

виховання у БДЮТ здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, 

вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи закладу в цілому, 

вікових особливостей вихованців, а головне – особистої позиції педагога, який 

розуміє важливість такої діяльності на даному етапі і відповідально ставиться 

до її реалізації.  

Актуальними в будь-який час є слова видатного українського педагога, 

прозаїка, літературознавця і громадського діяча Софії Русової: «Позашкільна 

освіта потрібна для культурного поступу країни як найкращий засіб виховання 

гармонійно розвиненої особистості, індивідуальності, а не того одноманітного 

гурту, який не здатен ні захистити свою волю, ні спрямувати її на загальне 

добро». 

 

3.6.  Позашкільний навчальний заклад «Станція юних техніків» 

Запорізької міської ради Запорізької області 

 

«Сімейно-родинне виховання як складова формування  

національно - патріотичної свідомості гуртківців» 

Рябко Світлана Олександрівна, керівник 

гуртка  початкового технічного 

моделювання «Веселка»  

 

Саме сьогодні, коли наша держава переживає важкі часи, одним з 

провідних напрямків педагогіки є національно-патріотичне виховання дітей та 
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підлітків, що починається з формування загально людських моральних якостей, 

початком яких є сім’я, тому тільки у спільній взаємодії з родиною можна 

досягти позитивного результату у вихованні творчої особистості.  

Родина є основою держави. Родина, рід, родовід, народ такий шлях 

розвитку кожної людини, формування її національної свідомості й 

громадянської зрілості. Родина є середовищем для виховання національно-

патріотичної свідомості дитини.  

Національно-патріотичне виховання дітей у родині – складний і 

суперечливий процес, на який впливають різні чинники: матеріально-

економічна забезпеченість, соціальний стан, рівень освіти батьків, місце 

проживання (місто, село), звичаї і традиції в родині, кількість членів родини, 

ставлення до дітей тощо. 

Родине виховання - це природна і постійно діюча ланка виховання, що 

обумовлює розвиток людини на всіх стадіях її життя. Без докорінного 

поліпшення родинного виховання не можна домогтися значних змін у 

подальшому громадянському вихованні підростаючого покоління. У сім'ї 

закладається духовна основа особистості, її мораль, самобутність, національне 

світовідчуття і світорозуміння.  

Тому у своїй виховній діяльності СЮТ спирається на сім`ю, намагається 

підвищувати її психолого-педагогічну культуру, активно впливає на взаємини 

між її членами. 

Родина для дитини - це місце її народження й становлення. Саме в родині 

дитина отримує ази знань про навколишній світ.  

Головними завданнями родинного виховання є гармонійний всебічний 

розвиток дитини, підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах, 

формування моральних цінностей з позиції добра, справедливості. 

Саме родинне виховання є могутнім джерелом формування світогляду, 

національного духу, високої моральності, трудової підготовки, громадянського 

змужніння, глибоких людських почуттів, справжнього громадянина, творчої 

особистості. Така робота сприяє єднанню, згуртуванню родини, установленню 

взаємин батьків і дітей, створенню комфортних умов для дитини в родині, 

формуванню навичок їхньої спільної діяльності й спілкування.  

Під час організації та проведення виховних заходів у гуртку ПТМ  

«Веселка» особлива увага приділяється роботі з батьками, що дозволяє 

збільшити час цілеспрямованого педагогічного впливу на вихованців. 

Головною метою такої діяльності є вплив спільної взаємодії гуртка та 

родини на формування у дитини сімейних цінностей та виховання творчої 

особистості. Звісно, якщо до старань педагога і дитини не будуть байдужі 

http://www.wishenko.org/integrovane-vikoristannya-zasobiv-opracyuvannya-elektronnih-do.html
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батьки, коли вони будуть не заважати, а заохочувати відвідування занять 

гуртків, то це принесе бажаний результат у формуванні творчої особистості. 

Запроваджуються прийоми виховання ідеалів на прикладі життя святих 

православної церкви, як елементу народознавства де діти є активними 

учасниками усіх виховних заходів, використовується прийом виховання у 

дитини поваги не тільки до оточуючих людей, а й до себе, як  до особистості. 

Виховні заходи проводяться у формі інтегрованого заняття, свята з 

елементами рольової гри, діалогу. Використовуються методи: словесні, наочні, 

практичні, ігрові. 

Велике значення сім’ї визначали відомі класики педагогіки А.С. 

Макаренко, який назвав родину «природнім первинним осередком, де 

реалізується краса людського життя…» та В.О. Сухомлинський, який говорив: 

«У сім’ї шліфуються найтонші грані людини – громадянина, людини – 

трудівника, людини – культурної особистості. Із сім’ї, образно кажучи, 

закладаються коріння, з якого виростають потім і гілки, і квітки, і плоди». 

Софія Русова наполягала, щоб виховання дитини розпочиналося з 

народження, великого значення треба надавати розвитку таких видів діяльності 

як гра, праця, малювання ліплення, співи, танці – адже в них найбільше може 

виявитися самостійність дитини. Але, підкреслювала вона, в родинному 

вихованні метою є «не вчити дитину, не давати їй готове знання, а більш усього 

збудити в дитині її духовні сили, розворушити її цікавість, виховати її почуття, 

– щоб очі дитини вміли бачити, вуха дослухатися до всього, рученята вміли 

заходжуватися й коло олівців, і коло ножиць, і коло глини і коло паперу…» 

Саме на заняттях з початкового технічного моделювання ці засоби вдало, 

переплітаючись з завданнями навчальної програми, доцільно використовувати. 

На гурткових заняттях впроваджуються найефективніші засоби, що 

стимулюють процес формування родинних почуттів у вихованців: бесіди про 

родину (маму, тата, бабусю, дідуся та інших родичів); родинні свята, майстер - 

класи для батьків. Без участі родини у житті дитини і гуртка неможливо 

виховати творчу особистість. 

Так, було проведено у гуртку: свято до 8 Березня «Твоя Величність 

Жінко!», виховний захід «Усе у житті починається з любові», організовано та 

проведено майстер - клас для матусь «Майстерня декупажу», для вихованців 

гуртку та їх батьків було проведено спільний виховний захід «Я та моя сім’я» 

(Додаток 1). 

Протягом навчального року, реалізуючи поставлені завдання з 

морального виховання творчої і талановитої особистості, після проведених 

виховних заходів, відчутно змінилося ставлення батьків до освітнього процесу 

гуртка: прояви зацікавленості, є пропозиції з боку батьків та дітей, щодо форм 
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різноманітних спільних заходів. Діти стали щирими, намагаються виготовляти 

сувеніри – подарунки близьким, воїнам АТО. Вихованці відповідальніше 

ставляться до своїх сімейних обов’язків; стали помітніше прояви піклування та 

турботи до близьких. 

Впровадження педагогічного досвіду здійснюється через проведення свят 

в гуртках ПНЗ «СЮТ», міських семінарів, засідань творчої лабораторії 

керівника гуртка, виступів на педрадах, участі у конференціях з обміну 

досвідом роботи в системі курсової підготовки ЗОІППО. Поданий матеріал 

може бути використаний для планування роботи до «Дня матері», «Свята 8 

Березня», родинних свят, у роботі з батьками. Навчальний матеріал може бути 

використаний  кожним керівником, незалежно від напрямку роботи гуртка, бо 

носить не освітню мету, а виховну. Родинне виховання в гуртку базується на 

основі співпраці педагога, вихованців та родини, максимального використання 

індивідуального досвіду кожної дитини, ініціативи, творчого спілкування. 

Результативність співпраці у гуртку залежить від уміння використовувати 

різноманітні форми та методи  роботи  педагогом. 

Отже, сімейно-родинне виховання є важливою складовою формування 

національно - патріотичної свідомості гуртківців, що являє собою: формування 

моральних, родинних та загальнолюдських якостей; усвідомлення значимості 

родини у житті людини; виховання любові до близьких та бажання піклуватися, 

допомагати, співчувати; нести радість близьким та рідним, рахуватися з 

настроєм, бажаннями, почуттями всіх членів родини; шанування сімейних 

традицій, відповідальне ставлення до своїх сімейних обов’язків. 

 

Додаток 1 

Сценарій виховного заходу  « Я та моя сім’я» 

 

Мета: Закріпити поняття «сім’я», «родина», «рідня», «рід». Виховувати 

почуття любові до рідних, близьких людей, повагу до сімейних цінностей, 

бажання оберігати та примножувати їх. 

Завдання: Навчити гуртківців визначати справжні життєві цінності: 

любов, дружбу, гарні стосунки; осуджувати негативні відносини. Обговорити 

та завчити заповіді родинного життя. Навчити дітей проявам поваги, любові, 

піклування  до рідних.   

Вік учасників: 8-10 років 

Обладнання і атрибути. Стіл, щоб покласти на нього записи пісень,   

атрибути до гри, малюнки дітей, різнокольорові кульки. Наочність з написом 

віршів, приказок, «цеглинки» – складові дому зі словами «добро» 

«взаєморозуміння», «увага», «любов» та ін., зображення облич людей,  
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кольоровий картон, кольоровий папір, ножиці, клей, прості олівці, шаблони, 

зразок готового виробу. 

Хід виховного заходу 

Вступне слово педагога. У житті людей  усе змінюється: самі люди, їх 

проблеми; змінюються президенти, погода, ціни. Але незмінними залишаються 

лише вічні цінності: любов, дружба, родина. Сьогодні ми поговоримо про 

родину: про її значимість у житті людини. 

Якщо заглянути у словник Даля,  визначення цього поняття звучить так: 

«Сім’я-  сукупність близьких родичів, які живуть разом».  

Завдання  дітям: назвіть членів своєї родини. 

Слова педагога. Скільки існує людство, стільки існує і сім’я. Раніше 

родини були великими - це племена; не так давно, сім’ї ваших прабабусь і 

дідусів були теж численнішими і, в більшості, багатодітними. І  завжди люди 

вважали сім’ю, самим важливим, самим цінним скарбом, і про це склали 

прислів’я: 

В сім'ю, де лад, щастя дорогу не забуває. 

 Де мир та лад, там і Божа благодать. 

Дерево тримається корінням, а людина сім'єю. 

Яке щастя, коли вдома тепло і затишно! Коли усі члени родини 

збираються  ввечері разом і розповідають одне одному, як провели день. 

Приємно від того, що ніхто не свариться, і піклуються одне про одного. Як 

затишно, коли вся родина разом  п’є чай.  У всіх наших дітей дома є улюблена 

чашка, з якої так по сімейному, смачно п’ється. Наші малята поділилися цією 

приємною хвилинкою, і намалювали свою улюблену чашу, і ми всі можемо 

подивитися на цю часточку дому. Розгляд дитячих малюнків улюбленої чашки 

Слова педагога. 

Завдання  для дітей: договорити фразу: 

Навіщо людині родина?… 

Мені поганов, коли в нашій сім’… 

Я дуже хочу, щоб вся моя родина… 

Що необхідно кожній родині?...  

Слова педагога.   Кожній родині потрібен дім (будинок). Будинки 

бувають різними: великі і маленькі, нові і старенькі. Але є те, без чого ні один 

дім, навіть найрозкішніший,  не буде затишним і рідним. Зараз ми з вами 

з’ясуємо, що головне у кожному домі, і самі побудуємо  такий міцний та 

надійний дім. 

Педагог з дітьми будує макет будинку, коментуючи: 

             У каждого дома (и то не применно) 

               Должны быть и крыша, и окна, и стены. 
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               Должно быть уютно, тепло и светло 

               Но главное  - в доме должно быть добро. 

               К добру прилагается и понимание, 

               Мудрость, забота к  друг другу, внимание. 

               В фундамент заложим ми крепкую дружбу, 

               Чтоб строился дом и стоял бы как нужно. 

               Кирпичик труда красоты и таланта –  

               И жизнь на события будет богата. 

               На место поставим улыбки – оконца 

               И в доме у нас яркий свет разольется. 

               Скрепим кирпичи мы терпенья цементом –  

               И можно спокойно жить в домике этом. 

               И будет у каждого место где ждут,  

              Где встретят с любовью, простят и поймут. 

 Але є те, що заважає дому і  родині бути щасливою. Чи може недовіра, 

злість з’єднати родину. А чи потрібна вдома образа і ворожнеча? (Ці  та інші 

слова негативного значення  написані на папірцях.  

Діти зминають папірці і вимітають з приміщення, символізуючи 

відкидання, не сприйняття негативу в родині) 

Педагог увазі дітей пропонує зображення різних виразів облич людей, 

діти  повинні обрати обличчя, які їм симпатичні. Керівник акцентує увагу дітей, 

що спілкуючись з людьми, щоб їм подобатись, треба мати приємний вираз 

обличчя.   

 Пояснення   та заучування  заповідей щасливого сімейного життя: 

 Берегти честь своєї родини. 

 Любити свою родину і робити її кращою. 

 Берегти мир, взаєморозуміння, повагу до всіх членів родини. 

 Кожен член родини повинен мати свої обов’язки і виконувати їх. 

 Дарувати радість старшим. 

 Берегти сімейні традиції. 

 Розповіді  дітей про їхні домашні обов’язки. 

Слова педагога. 

А зараз, діти, я хочу звернутися до вас, як до повноцінних членів ваших 

сімей, і сказати дуже важливу річ: від вас, таких маленьких, від ваших вчинків 

залежить настрій, здоров’я ваших батьків, порядок та чистота у домі і навіть 

матеріальне становище. 

Я бажаю щоб ви були здоровими, веселими, вихованими, слухняними, бо 

«Хороші діти  - дому вінець, а погані діти – дому кінець». 
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А щоб ваші мами і тата, бабусі, дідусі, братики і сестрички були у 

доброму настрії, по поверненні додому, скажіть їм як ви їх любите, і 

запропонуйте їм у чомусь допомогти. 

 Слова дитини. 

Не умею быть одна! 

Не желаю быть одна! 

Много есть на то причин: 

Очень грустно  мне одной даже веселится. 

Но легко бежать на горку  

И нести домой поделку. 

Не за себя я вовсе рада –  

Порадуется мама,  

Порадуется папа, 

Порадую я брата… 

И этому я рада! 

Слова педагога. Зараз ми з вами і виготовимо поробку, якою можна 

порадувати  своїх близьких. 

Практична  частина . 

Мета: навчити дітей виготовляти рамку для сімейного фото. 

Правила техніки безпеки. 

Завдання для дорослих під час роботи дітей:  

Підібрати рифму до слів «дім – у нім», «я – сім’я» . 

Заключне слово педагога. 

Я бажаю вашим сі’ям миру, добра, любові та добробуту.  

Висновок: у дружній родині всі піклуються одне про одного. Дітям 

необхідно шанобливо ставитися до старших членів сім’ї. Їм потрібні увага, 

турбота, ласка, розуміння. 
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4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

Закон України від 18.01.2001 № 2235-ІІІ «Про громадянство України» 

Закон України від 6.03.2003 № 602-IV «Про Державний Гімн України» 

Закон України від 28.11.2006 № 376-V «Про голодомор 1932-1933 років в 

Україні» 

Закон України від 9.04. 2015 № 315-VIII «Про увічнення перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» 

Закон України від 09.04.2015 № 317-VIII «Про засудження 

комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» 

Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та 

Свободи» 

Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності 

України» 

Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника 

України» 

Указ Президента України від 11.02.2015 № 69/2015 «Про вшанування 

подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної 

Сотні» 

Указ Президента України від 22.02.2017 №17/2016 «Про заходи з 

відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років» 

Указ Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 "Про 

Стратегію національно-патріотичного виховання" 

Постанова Верховної Ради України від 28.01.1992 № 2067-ХІІ «Про 

Державний прапор України» 

Постанова Верховна Рада України від 19.02. 1992 № 2137-XII «Про 

Державний герб України» 

Постанова Верховної Ради України від 18.12.2018 № 2654-VIII «Про 

відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 845 «Деякі 

питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2009 №1494 «Про 

затвердження Плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання 

учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі 

тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 «Про 

затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки 

в навчальних закладах України» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/602-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/315-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/315-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872/2014
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872/2014
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/871/2014
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/871/2014
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/806/2014
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/806/2014
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/69/2015
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/69/2015
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/69/2015
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/17/2016
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/17/2016
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2067-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2067-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2654-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2654-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/845-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/845-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1494-2009-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1494-2009-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1494-2009-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1494-2009-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0439290-00?lang=uk
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0439290-00?lang=uk
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0439290-00?lang=uk
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Наказ МОН від 31.03.2017 № 519 «Про затвердження Плану заходів 

Міністерства освіти і науки України щодо вшанування пам’яті Героїв 

Небесної Сотні» 

Указ Президента України від 18.05.2019 № 286/2019 «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.08.2019 № 1038 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 

641» 

Лист МОН від 16.08.2019 №1/9-523 «Про національно-патріотичне 

виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» 

 

5. ВИСНОВКИ 

Формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя, з 

високою національною свідомістю, здатного побудувати громадянське 

суспільство, в основу якого закладені та постійно втілюються демократія, 

толерантність та повага до прав людини, набуває сьогодні особливого 

значення. Патріотизм у сучасному розумінні – це відчуття того, що в моєму 

класі, у гуртку, місті, країні все мене стосується, все залежить від мене. У 

сучасних умовах перед закладами позашкільної освіти стоїть завдання зі 

створення сталої системи національно-патріотичного виховання школярів як в 

освітньому процесі в цілому, так і на заняттях гуртків різного напряму. Вони є 

тим духовним середовищем, у якому формуються світогляд, естетичні ідеали, 

моральні й трудові цінності та національні почуття особистості.  

Національно-патріотичне виховання в умовах закладу позашкільної 

освіти – це гнучка саморегулююча система, яка оперативно реагує на 

національні, освітньо-культурні, суспільні та інші потреби особистості 

дитини. Кожне заняття у гуртку, кожний навчальний або виховний захід - 

новий крок в пізнанні дитиною не лише свого народу, своєї країни, але й себе 

самої як частини України. 

 

Над створенням Збірника працювали: Лукашева А. О., Комиса І. В., 

Ревков О. В., Едель М. Г., Вороненко Л. В., Матвієнко Т.С., Кубатко О.М., 

Матвієнко К. І. 

 

https://imzo.gov.ua/2017/03/31/nakaz-mon-vid-31-03-2017-519-pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrajiny-schodo-vshanuvannya-pam-yati-herojiv-nebesnoji-sotni/
https://imzo.gov.ua/2017/03/31/nakaz-mon-vid-31-03-2017-519-pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrajiny-schodo-vshanuvannya-pam-yati-herojiv-nebesnoji-sotni/
https://imzo.gov.ua/2017/03/31/nakaz-mon-vid-31-03-2017-519-pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrajiny-schodo-vshanuvannya-pam-yati-herojiv-nebesnoji-sotni/
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641
https://imzo.gov.ua/2019/08/23/lyst-mon-vid-16-08-2019-1-9-523-pro-natsional-no-patriotychne-vykhovannia-u-zakladakh-osvity-u-2019-2020-navchal-nomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2019/08/23/lyst-mon-vid-16-08-2019-1-9-523-pro-natsional-no-patriotychne-vykhovannia-u-zakladakh-osvity-u-2019-2020-navchal-nomu-rotsi/

