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ВИХОВАННЯ ПАТРІОТА:  

ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД ОСВІТЯН ПОЛТАВЩИНИ  
 

Воліченко І.А.  
(УОН Полтавської ОДА) 

  
 У Національній доктрині розвитку освіти говориться, що „національне 

виховання є одним із головних пріоритетів, органічною складовою освіти. Його 
головна мета – виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю 
соцільного досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин. Головними 
складовими національного виховання є громадянське та патріотичне виховання”. 

 Цей навчальний рік багатий на історичні події: 60-річчя визволення України, в 
т.ч. і нашої області від німецько-фашистських загарбників, 60-річчя Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні, 2005 рік оголошено Радою Європи роком громадянської 
освіти.  

 Управління освіти і науки, Полтавський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, обласні позашкільні навчальні 
заклади постійно вживають заходів для активізації та поліпшення громадянсько-
патріотичного виховання дітей та учнівської молоді на Полтавщині. Цьому 
свідчить перевірка Міністерства освіти і науки України у 2004 році, яка відзначила 
позитивний досвід громадської освіти в області. 

 Здійснюється патріотичне виховання шляхом встановлення і підтримки 
балансу державного, сімейного і громадянського виховання, формування 
різноманітних виховних систем, сучасного досвіду українського народу, його 
історико-культурних традицій, духовності, моралі, ідеології. 

 Аналіз сучасної шкільної практики показує, що значна частина педагогів 
переконана в тому, що становлення патріотизму, національної самосвідомості юних 
громадян має стати центральним нервом усієї діяльності школи, а недостатня увага 
до цього надзвичайно важливого аспекту сприяє поглибленню духовної кризи 
молодих поколінь. 

 Однак серйозних досліджень, які б розкривали основні підходи, нові форми та 
методи, шляхи, технології процесу виховання юних патріотів України поки що 
недостатньо. 

 Теоретичні передумови патріотичного виховання громадян закладені у працях 
В.О.Сухомлинського, Г.Ващенка які підкреслювали діяльний характер патріотизму, 
необхідність учити дітей шукати своє місце в житті країни, залучати їх у боротьбу з 
недоліками в житті суспільства.  

 Не залишилась проблема виховання патріотизму молодих поколінь поза 
увагою сучасних українських науковців.  

 Досвід патріотичного виховання дітей та учнівської молоді підтверджує, що в 
роботі педагогічних колективів області уже склалась певна система, чітка 
перспектива, яка відповідає основним завданням навчально-виховного процесу. На 
прикладах героїзму старших поколінь учні виховуються в дусі дисциплінованості, 
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справжньої дружби, непримиренності до боягузів і панікерів, у походах і 
спортивних іграх набувають навичок переборення труднощів.  

 Багата своїми бойовими, трудовими і народними традиціями Полтавщина. В 
області широко вшановують подвиг українського народу у Великій Вітчизняній 
війні. 

У Постанові „Про заходи Кабінету Міністрів України щодо захисту 
національних інтересів держави у сферах національносвідомого і патріотичного 
виховання молодого покоління та забезпечення умов його розвитку” від 22.05.03р. 
№865-ІV рекомендується переглянути навчальні програми і посібники з вивчення 
історії України в частині правдивого і більш мастабного висвітлення історії Великої 
Вітчизняної війни, участі українського народу в боротьбі проти німецько-
фашистських загарбників. 

 Враховуючи неоціненну роль книги та іншої друкованої продукції в системі 
патріотичного виховання в області вживалися заходи щодо посилення ролі 
бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, реалізовувалась програма 
впровадження нових інформаційних технологій з проблем навчання та виховання 
дітей та молоді. Традиційно перший день Тижня дитячої та юнацької книги 
присвячений патріотичній тематиці. У шкільних бібліотеках області проводяться 
зустрічі, тематичні вечори, конференції, конкурси, дискусії та тематичні тижні.  

 Слід відзначити, що в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах 
пожвавилась пошукова, дослідницька діяльність учнів із висвітлення окпемих 
нерозкритих сторінок історії. Зріс інтерес до вивчення історії населених пунктів, 
життя і діяльності славних земляків. Фонди шкільних музеїв поповнились новими 
матеріалами в ході експедицій, походів, екскурсій, що наблизило музейну роботу 
до активних форм позаурочної, позашкільної діяльності. 

 Матеріали шкільних музеїв бойової та трудової слави широко 
використовуються в системі громадянського та патріотичного виховання.  

Учнівська молодь Полтавщини стала активним учасником Всеукраїнської 
молодіжної акції “Пам’ятаємо минуле заради майбутнього”. 

У ході акції проведено: 
- обласний огляд музеїв історичного профілю при навчальних закладах, що 

висвітлюють події ІІ-ої світової та Великої Вітчизняної воєн; 
- Всеукраїнську історико-краєзнавчу акція учнівської молоді “Збережемо 

пам’ять про подвиг”, присвячену 60-им роковинам звільнення України від 
фашистських загарбників та Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років; 

- благодійну акцію “Милосердя” з вирішенням життєво необхідних проблем 
учасників війни, надання їм практичної допомоги за місцем проживання; 

- тематичні екскурсії, пішохідні і водні походи з відвідуванням міст-героїв, 
музеїв, пам’ятних місць, меморіальних комплексів, присвячених подіям Великої 
Вітчизняної війни; була наданна допомога щодо впорядкування місць поховань 
невідомих солдатів, братських могил, меморіальних комплексів. 

 У рамках Акції з метою більш широкого залучення учнівської молоді деякі 
райони і міста започаткували свої операції. Наприклад, навчальні заклади 
Великобагачанського району і м.Миргорода стали активними учасниками операцій 
“Героїчне минуле нашого району” та “Увіковічимо пам’ять невідомих солдат”, 
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започаткованих районною і міською радами. У м.Кременчуці Автозаводським 
відділом освіти спільно з районною радою ветеранів підготовлений героїко-
патріотичний цільовий проект “Ветеран – Молодь – Майбутнє”. 

Над завданнями Акції в області працюють 354 пошукових об’єднання, які 
охоплюють 5714 учнів. Напрями пошуково-дослідницької діяльності різноманітні: 
вивчення бойового шляху військових частин і формувань, діяльність партизанських 
загонів, долі учасників війни, вчителів-ветеранів, остарбайтерів, солдатських вдів, 
земляків-Героїв Радянського Союзу, а також створення “Книг пам’яті” і “Книг 
спогадів”, встановлення імен невідомих солдатів. 

Пошукова група Великобудищанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Диканського району встановила, що 25-річний І.І.Даценко, колишній випускник 
школи, Герой Радянського Союзу гвардії капітан 10-го Гвардійського 
Червонопрапорного авіаційного полку дальньої дії, здійснив 250 бойових вильотів і 
після останнього пропав безвісти. Доля героя виявилась фантастично неймовірною: 
опинившись після війни в Канаді, він став вождем племені ірокезів – Джоном 
Маккомбергом. Пошукувачі зустрічалися з його військовими побратимами, 
рідними, опрацьовували різні версії того, як їхній земляк опинився за кордоном. 
Був зібраний багатий матеріал, який став основою для видання історико-
документальної збірки “Герой Радянського Союзу Іван Даценко: міфи та 
реальність”. 

Значна пошукова робота по збору нових даних і фактів з життя і подвигів 
Героїв Радянського Союзу, уродженців Хорольщини, була проведена історико-
краєзнавчим гуртком “Світоч” Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№1. 

Пошуковим загоном історії села при Вільховатській загальноосвітній школі І-
ІІІ ступенів Чутівського району був зібраний цінний матеріал про історію свого 
села, повністю спаленого в роки війни. Активісти музею зв’язались із відомим 
краєзнавцем, кандидатом історичних наук Вірою Жук, яка, використавши знахідки 
пошукувачів, написала книгу “Безсмертний подвиг”. 

Тема пошуку “Полководці і воєначальники Великої Вітчизняної війни – 
вихідці з України” не випадково обрана загоном “Слідопит” Безсалівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лохвицького району. Адже багато 
полководців у Черновій Армії, які наближали Перемогу, внесли вагомий внесок у 
боротьбу з фашизмом, були вихідцями з України. Юні краєзнавці зібрали цікаві 
дані про воєначальників-танкістів, Героїв Радянського Союзу П.С.Рибалка і 
А.Г.Кравченка. З метою збору матеріалів пошукувачі здійснили велосипедні 
походи по Київській та Сумській областях, під час яких відвідали музеї, присвячені 
героям їхнього дослідження, в с.Сулимівка Яготинського району та с.Малий 
Вистроп Лебединського району. 

Долі та подвиги радянських жінок у роки війни стали об’єктом вивчення 
пошукового об’єднання із загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 
м.Комсомольська (“Жінки нашого мікрорайону – ветерани Великої Вітчизняної 
війни”), історико-краєзнавчого гуртка Першолиманської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Решетилівського району, туристсько-краєзнавчого гуртка 
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Миргородської районної станції юних туристів (“Доля солдатських вдів”), загону 
“Пошук” Миргородської районної стації юних туристів (“Жінки- остарбайтери”). 

В області збільшилась кількість і значно активізувалась діяльність 
волонтерських загонів в усіх районах і містах області. Юні пошукувачі опікуються 
долею ветеранів, вдів війни, людей літнього віку, допомагаючи їм по господарству. 
Із цією метою в районах і містах області проводяться акції “Милосердя”, “Ветеран 
живе поряд”, “Турбота”, “Поспішаємо до оселі ветерана” та інші. 

Підсумком діяльності пошукових об’єднань по І етапу Акції став обласний 
конкурс творчих звітів, на який було представлено 55 робіт із 24 районів і міст 
області. Конкурс визначив 8 переможців, які провели значну і змістовну роботу по 
завданнях Акції.  

Конкурс показав, що юні краєзнавці використовують у роботі різні форми і 
методи пошукової діяльності: працюють в архівах, бібліотеках, зустрічаються та 
листуються з учасниками війни, їх рідними, записують спогади цих людей, 
підтримують переписку з пошуковими загонами сусідніх країн, здійснюють походи 
по місцях бойових шляхів військових з’єднань, роблять екскурсійні поїздки до 
пам’ятних місць, музеїв, присвячених подіям війни, до Національного музею історії 
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. у м.Києві.  

Матеріали, зібрані пошуковими об’єднаннями в ході Акції, використовуються 
на уроках історії, літератури, виховних годинах, під час проведення різних масових 
заходів, значно поповнили фонди музеїв, кімнат, залів бойової слави. Також на 
основі цих матеріалів готуються публікації в місцевій пресі та виступи на радіо. У 
закладах освіти створені фоно- та відеотеки.  

Документальні свідчення, які отримали юні краєзнавці нашої області в ході 
пошуку, зацікавили ветерана Великої Вітчизняної війни Юдіна Володимира 
Васильовича, який планує написати книгу про події війни. 

Кращі пошукові об’єднання стали учасниками 21 обласного зльоту 
краєзнавців, присвяченого 60-річчю звільнення України від фашистських 
загарбників, який відбувся 10-12 листопада 2004 року в м.Полтаві. Гостями та 
учасниками зльоту були ветерани війни та праці, наукові працівники краєзнавчого 
музею, народний самодіяльний вокальний ансамбль ветеранів війни та праці 
“Червона гвоздика”.  

 Напередодні зльоту, з метою підготовки до значної дати, в м.Полтаві 10-12 
березня 2005 року відбувся 22 обласний зліт юних краєзнавців та активістів музеїв 
при закладах освіти.  

 Огляд сприяв упорядкуванню музейних фондів, поліпшенню роботи щодо їх 
збереження та експонування, оновленню існуючих експозицій і створенню нових, 
удосконаленню просвітницької та екскурсійної роботи, організації виставок. 

 На даний час в області працюють 437 кімнат, залів і куточків бойової слави. 
 У закладах освіти проходять виховні години, уроки мужності і пам’яті, 

урочисті лінійки, літературно-музичні вечори на теми ”Подвиг героїв у наших 
серцях”, “Відважні, мужні, славні”, “Вони захистили мир”, “Подвигу жити вічно”, 
куди запрошуються ветерани та учасники війни, остарбайтери, в’язні концтаборів. 

 Стало традицією проведення тематичних заходів за участю ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, воїнів військових частин. Це проведення святкових вечорів, 
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концертів, лекцій та ін. Випускники шкіл щорічно проводять зустрічі з військовими 
службовцями підшефних частин, вони проводиться спільно з радами ветеранів. 
Краще ці питання вирішуються в м.Кременчуці, Гадяцькому, Зіньківському, 
Лохвицькому, Решетилівському районах. 

 Велике значення у військово-патріотичному вихованні учнівської молоді 
відіграють уроки з допризовної підготовки юнаків 10-11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів, які організовуються і проводяться на підставі Закону України 
“Про загальний військовий обов”язок і військову службу”. 

 Практично в усіх школах є умови для військово-патріотичного виховання, а 
також для проведення допризовної підготовки. 334 школи області мають повний 
комплекс навчально-матеріальної бази з допризовної підготовки. 

 Для забезпечення роботи з військово-патріотичного виховання та 
допризовної підготовки залучено 420 викладачів, що становить 100 відсотків від 
потреби. 

  Значна робота по військово-патріотичному вихованню проводиться у 
спортивно-технічному клубі “Допризовник”, який є структурним підрозділом 
Лохвицького Центру дитячої та юнацької творчості. Клуб працює вже понад 10 
років, а в його гуртках щорічно займається понад 300 юнаків і дівчат. Позитивну 
роль відіграють заходи з нагоди Дня українського козацтва, а також традиційні 
районні конкурси “Юний гетьман” та “Козак Лохвиччини”. 

Однак, поряд зі здобуткамиу сфері виховання патріотизму у школах 
Полтавщини, існують і певні проблеми. Легше виховувати любов до країни, яка 
забезпечує належний фінасовий добробут і впевненість у майбутнє. Важче це 
зробити, коли діти щодня стикаються з матеріальними нестатками. Але ж якщо не 
братися до виховання патріотів, кращого майбутнього для України досягти буде 
важко. 

 Усім відомі соціально-педагогічні особливості діяльності позашкільних 
навчальних закладів. Потребують постійної допомоги позашкільні навчальні 
заклади, які безпосередньо займаються патріотичним вихованням дітей та 
учнівської молоді, забезпечення їх необхідним для роботи приміщенням, засобами 
звязку, навчально-методичною базою.  

 Завершується Програма руху дітей та учнівської молоді України за 
збереження та примноження культурно-історичної спадщини, природного 
середовища та відновлення традицій, звичаїв і обрядів народу „Моя земля – земля 
моїх батьків”(2002-2005рр.)  

 Продовжується робота щодо реалізації обласної програми системи виховання 
учнівської молоді на період до 2012 року; щодо забезпечення здорового способу 
життя, формування комплексної системи забезпечення моральних засад та 
утвердження здорового способу життя у сфері освіти. Впроваджується у практику 
роботи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Комплексна 
програма формування навичок здорового способу життя серед дітей та підлітків (за 
проектом „Діалог”); практикується проведення Всеукраїнського тижня охорони 
навколишнього середовища: „День землі”, „День довкілля”, „Дерево життя”, „До 
чистих джерел”, „Чиста планета”, „Ріки мого дитинства”, „Парки – легені міст і 
сіл”, „Екологічні стежки” тощо.  



 11

 Система з патріотичного виховання передбачає формування і розвиток 
соціально значущих цінностей, громадянськості і патріотизму, починаючи із 
дошкільних закладів і продовженням у процесі виховання в загальноосвітніх 
школах; масову патріотичну роботу, що проводиться державними структурами, 
громадськими рухами і організаціями, засобами масової інформації, науковими 
інститутутами та організаціями, творчими спілками та спрямована на поглиблення 
патріотичного виховання, розвиток особистості громадянина і захисника Вітчизни. 
У результаті такої роботи у 2004 році в області зменшилася кількість 
правопорушень та злочинів серед учнівської молоді. 

 Із кожним днем ми наближаємося до того святкового травневого дня, коли 
увесь світ буде відзначати 60-річчя Перемоги, вшановувати фронтовиків.  

 Тож зробимо все можливе, щоб память про воїнів-захисників Вітчизни 
назавжди залишилася в серцях нашого підростаючого покоління священою, вічною 
і незрушною. 

 
 

ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА  
У СИСТЕМІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 
 

Г.Г.Бідна  
(Стасівська гімназія ім. М.К.Башкирцевої) 

  
Зміни, які відбуваються в суспільному житті, зростання обсягу інформації, 

стрімкий розвиток нових інформаційних технологій стимулювали й трансформацію 
освітніх процесів у нашій державі. Освіта почала орієнтуватися на пріоритет 
особистості. Зміна моделі освіти вплинула і на бібліотеки, як важливий елемент 
будь-якої довгострокової діяльності, спрямованої на економічний, соціальний і 
культурний розвиток. 

 Бібліотеки завжди були оазисом в культурному і освітньому житті 
навчальних закладів, тим більше роль їх зростає на сучасному етапі. Важливе місце 
відводиться шкільним бібліотекам у військово-патріотичному вихованні молодого 
покоління напередодні 60-річчя Великої Перемоги. Про ідейну спрямованість, 
вагомість цієї події в житті держави можна донести до учнів, сконцентрувавши 
роботу педагогічного колективу школи, кожного вчителя зокрема, шкільної 
бібліотеки і ветеранів війни – живих свідків тих подій. 

 В Стасівській гімназії ім. М.К. Башкирцевої складено план заходів по 
підготовці до 60-річчя Великої Перемоги, хоча ця робота проводиться постійно. У 
школі діє кімната бойової слави, де підібрана постійно-діюча виставка книг 
“Пам`ятай! Так це було”. Протягом багатьох років триває збір матеріалів про 
учасників Великої Вітчизняної війни. Знайомство учнів з історичними подіями, 
місцями, де ветерани брали участь у бойових діях, розширює їх знання про внесок 
односельчан у справу Перемоги. Цій темі присвячуються засідання круглих столів 
старшокласників, який готує бібліотекар спільно з учителем історії. 
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 До 60-річчя Великої Перемоги спільно з Будинком культури було 
підготовлено виставу “А зорі тут тихі”, учасниками якої були учні, вчителі, жителі 
села. 

 Традиційно до Дня визволення Полтавщини від німецько-фашистських 
загарбників, з ініціативи шкільного бібліотекаря проводиться конкурс віршів 
“Подвигу жити у віках” та виставка композицій з природних матеріалів з 
послідуючим їх захистом: “Нескорена Полтавчанка”, “ Є Перемога!”, “Мир всій 
землі!” та багато інших – свідчення осмислення учнями Великої Перемоги. 

 У тісній співпраці шкільного бібліотекаря і загону пошуковців “Вікторія” під 
керівництвом Л.П.Пастернак тривав збір матеріалів про історію 97-ої гвардійської 
орденів Суворова і Богдана Хмельницького стрілкової дивізії, яка на протягом всієї 
війни діяла на центральному напрямі радянсько-німецького фронту, взяла участь у 
звільнені території Стасівської сільської ради. 

 У бібліотеці гімназії зібрані матеріали періодичної преси про бойові подвиги 
у роки війни, що використовуються учнями під час вивчення теми з історії, для 
підготовки виховних годин, написання рефератів, проведення позакласних заходів.  

Зібрані матеріали відеотеки з історії України дають можливість учням на 
уроках історії більш глибоко і реально уявити про боротьбу з ворогом на теренах 
Радянського Союзу, визначити ціну перемоги. 

Книга була і залишається найбільшим джерелом знань. Бібліотечні уроки з 
участю шкільного бібліотекаря розкривають таємницю ще не відкритих сторінок 
нашої історії, є уроками про подвиг, про ветеранів, їх воєнну молодість і … ціну 
Перемоги. Адже книга була і залишається неоціненним джерелом інформації для 
майбутніх поколінь. 

А традиційний тиждень мужності напередодні Дня Перемоги, в ході якого 
проходять Уроки мужності сповнені поезією, піснями і розповідями ветеранів про 
ті грізні роки, коли вони вистояли і вибороли найцінніше – Перемогу, сприяє 
вихованню в учнів поваги до ветеранів, історії нашої держави та усвідомлення того, 
якою ціною здобута перемога. 

 
 

ВЗАЄМОДІЯ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ТА ПЕДАГОГІЧНОГО 
КОЛЕКТИВУ У ФОРМУВАННІ ПАТРІОТИЧНИИХ ПОЧУТТІВ 

ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ 
 

Л.А.Вербовська, Л.А.Щерба 
(Решетилівська гімназія) 

 
 Важливе місце в патріотичному вихованні, пробудженні національної 

свідомості учнів посідає шкільна бібліотека. 
 Виховання патріотичних почуттів неможливе без вивчення історії рідного 

краю. Любов до Батьківщини, почуття відповідальності за долю рідного краю не 
виникають самі по собі, а виховуються.  
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З усвідомленням нового підходу до реалізації виховного потенціалу шкільної 
бібліотеки на сучасному етапі провідні бібліотекарі Решетилівської гімназії тісно 
співпрацюють із педагогічним колективом, застосовуючи нові бібліотечні 
технології. 

 Спільно з класними керівниками та вчителями суспільних дисциплін 
проводяться історичні вікторини, диспути, надається допомога у підготовці до 
„Брейн-рингів”, гри „Дебати”. З учнями 6-Г класу (кл. керівник Ребрик Л.М.) 
підготовлена і проведено читацьку конференцію за книгою М.Пригори „Михайлик-
Джура козацький”. 

 У своїй роботі шкільні бібліотекарі прагнуть, щоб читачі краще пізнали 
минуле рідного краю. Систематично поповнюється новими матеріалами постійно 
діюча книжна виставка „Рідний край, де ми живем – Україною зовем”. З учнями 9-
В класу проведена літературна подорож „Решетилівський край - земля чарівна, 
ніким не випите цілюще джерело”. 

 Нещодавно у світ вийшла нова книга „Решетилівщина : історія і сучасність”. 
Разом із учителем історії, співавтором книги Гончар Н.В. було проведено прем`єру 
книги для старшокласників гімназії. 

 Популяризація літератури рідного краю викликає в читача потребу глибше 
ознайомитися з художнім дивосвітом письменника. Тому з допомогою 
бібліотечного активу бібліотекарями зібрано відповідні довідково-інформаційні 
матеріали, оформлено папку „Митці рідного краю”, стенд „Літературна 
Решетилівщина”, створено поетичний куточок поетів-початківців, у тому числі 
учнів і випускників гімназії. 

  Нинішній навчальний рік багатий на ювілеї: у вересні виповнилося 90 років 
нашому земляку Д.Деречу, з яким бібліотека постійно листується. Разом з 
учителями української літератури було проведено читацьку конференцію „Осінні 
монологи з Дмитром Деречем”. 30 березня виповнилося 65 років О.Дмитренку, 
ювілей відзначили прем`єрою його нової книги „Земля небесна” (учні 11-В та 11-Б 
класів, класні керівники). До 75- річчя Л.Костенко з учнями 10-Б класу підготували 
літературну подорож „Блакитна троянда української поезії”, а також - 
радіопередачу по шкільному радіо. 

 Нині, в часи становлення незалежної України, патріотичне, національне 
виховання школярів займає провідне місце у навчально-виховному процесі гімназії. 
Вихованню патріотичних почуттів, любові до рідної землі, збагаченню духовного 
світу дитини допомагає використання краєзнавчого матеріалу. Щорічно до дня 
визволення Полтавщини від фашистських загарбників проводяться зустрічі з 
учасниками Великої Вітчизняної війни, обговорення книг на патріотичну тематику, 
зокрема О.Гончара – „Земля гуде”. Урок мужності „Імена героїв несемо у віках” 
познайомив дітей зі спогадами вчителя фізичної культури нашої гімназії, майстра 
спорту М.С.Козюри. Гімназійна група „Пошук ” зі слів очевидців дізналася про 
подвиг юного Альоші Василенка, пам”ятник якому височить у центрі селища. 

 З метою виховання почуття пошани і вдячності ветеранам Великої 
Вітчизняної війни у 8-А класі та 7-В обговорили книгу „За мужність і відвагу”. У 
книзі – цікаві матеріали про наших земляків Героїв Радянського Союзу, яких у 
районі 6 чоловік. Серед них і І.Л.Олійник, чиє ім”я носить гімназія. 
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 Вже стало традицією щорічно до дня виводу військ з Афганістану проводити 
уроки мужності, вечори пам”яті, присвячені воїнам-афганцям, зустрічі з ними. 25 
років із дня загибелі Віталія Пустовара, воїна-афганця, випускника нашої школи 
відзначили прем`єрою книги нашого земляка О.Довгого-Степового „Чебрецеві 
завії”. 

 Фільми „Пам”ять ” та „Травневий сум”, які зняті юними кінематографістами 
гімназії під керівництвом місцевого аматора, учителя В.Н.Мірошниченка 
розповідатимуть ще багатьом поколінням про подвиг юних на афганській землі. 

 Чорнобиль...Біда увійшла в кожен дім, у кожне серце. В пам”ять про тих, хто 
загинув там, хто брав участь у ліквідації аварії ми проводимо спільно з класними 
керівниками уроки пам”яті, зустрічі з ліквідаторами: вечір-реквієм „Запалимо 
свічки пам”яті”, бібліографічний огляд „Атомний вітер і безмовність”, обговорення 
книг Є.Гуцало „Діти Чорнобиля”, літературна світлина за книгою М.Загреби 
„Пропусти Чорнобиль крізь серце”. 

 Виховуванню почуття обов”язку у дітей (шана до матерів, любов, турбота і 
допомога їм у майбутньому сприяють книжна виставка „Ти всіх святіше, рідна 
ненько!”, бібліографічний огляд літератури „Образ жінки в літературі” та 
загальногімназійне свято „П”є журавка воду”. 

 Традиційними стали в гімназії предметні тижні, у проведенні яких бере 
участь і шкільна бібліотека. До цих днів готуються виставки літератури з предметів, 
проводяться бібліографічні огляди. 

 Співпраця з класними керівниками по вихованню патріотичних почуттів 
триває. У бібліотеці оформлена постійнодіюча виставка „Велика Вітчизняна:  
фотографіях, спогадах, мемуарах, художній прозі,  піснях та віршах». 

 Шкільні бібліотекарі прагнуть не лише пропагувати книги серед учнів, а й 
домагаються, щоб вони назавжди увійшли в життя кожної родини, стали не лише 
джерелом знань, а й предметом духовної необхідності, взаємного інтересу, 
теоретично-методичними засадами формування свідомого громадянина-патріота 

 
 

СПІЛЬНА РОБОТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА  
ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ,  

ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ПО ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОМУ 
ВИХОВАННЮ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
О.М.Гонтар  

(Карлівський РБДЮТ) 
 

 Виховний процес – явище складне, багатогранне, динамічне. Спільна робота 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів полягає у формуванні 
повноцінного громадянина держави. 

 Загальнолюдське пізнається насамперед крізь знання культури свого народу. 
Пріоритетним напрямком нашої роботи є виховання патріота своєї країни, 
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формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання 
працювати задля розвитку держави, готовності захищати її. 

 Карлівський районний будинок дитячої та юнацької творчості є 
координаційним центром краєзнавчо-пошукової роботи. Він тісно співпрацює з 
районним та шкільними музеями, районною радою ветеранів, організовує масові і 
групові форми роботи: конкурси, зустрічі, свята, екскурсії, Дні Пам"яті, Матері. 

 Проводиться конференції пошукових загонів, формуючи національну 
свідомість та самосвідомість учнівської молоді засобами краєзнавства, прилучаючи 
школярів до історії та культури рідного народу, його традицій в мистецтві, побуті, 
звичаях, національному одязі та художніх ремеслах. 

 У кожній школі району діють пошукові загони, що працюють за спільною 
програмою, яку обговорюють на семінарах в БДЮТ. В основу покладена пошукова 
робота, зібрані матеріали зберігаються в музеях, кімнатах, залах і 
використовуються як дидактичний матеріал, кладуться в основу сценаріїв свят, 
ранків, інших позакласних заходів. 

 Щорічно збираються в стінах Будинку творчості краєзнавці-пошуковці, для 
захисту зібраних матеріалів та проведення досліджень. На виставках можна 
побачити альбоми, рукописні книги, вироби народних майстрів, фотоальбоми, 
буклети, карти, схеми. Учасники діляться досвідом, планують роботу на майбутнє. 
Кращі загони-переможці за плідну роботу нагороджуються грамотами і 
подарунками, а їхні звіти надсилаються в ОЦТКУМ для участі у Всеукраїнських 
акціях і експедиціях: "Краса і біль України", "100 чудес України", "Історія міст і сіл 
Полтавщини", "Збережемо пам"ять про подвиг". 

 Волонтерське виховання учнівської молоді – один із важливих засобів 
формування особистості. 

 У загальноосвітніх школах району діють волонтерські загони, 
координатором їх роботи є БДЮТ. На рахунку загонів багато корисних справ: 

 - проведення операцій " Турбота", "Подвір"я", "Ветеран", "Весняні клопоти", 
"Забуті могили"; 

 - упорядкування братських могил, пам"ятників та меморіалів, насадження 
квітів; 

 - привітання учасників бойових дій та ветеранів Великої Вітчизняної війни зі 
святами; 

 - проведення зустрічей та виховних годин; 
 - покладання квітів до пам"ятників, меморіалів у пам"ятні дні; 
 - святкування Днів партизанської слави, села, завершення вигнання 

гітлерівських військ із території України; 
 - привітання людей похилого віку; 
 - допомога у весняно-польових роботах; 
 - допомога в зимовий період; 
 - "розвідки" волонтерських справ. 
 Загальноосвітні навчальні заклади та Будинок творчості планують 

проведення варти та участь у мітингах, присвячених 9 Травню, відвідування 
ветеранів із привітаннями. 

 Кращі загони за свою роботу отримують заохочувальні призи. 
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 Сучасне виховання базується на системі цінностей, які через культуру, 
традиції, філософію формують виховний ідеал. І тільки в тісній співпраці ми 
зможемо досягти результатів. 

 
 

ЗМІСТ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 

В.П.Грабко  
(Полтавський ПДЮТ) 

 
 Основними завданнями у роботі педагогічного колективу Полтавського 

Палацу ДЮТ є виховання громадянина-патріота нашої держави, формування у 
дітей національної свідомості, характеру, почуття належності до українського 
народу. Все багатство форм і методів навчально-виховної роботи спрямовується на 
пробудження і формування у вихованців не лише патріотичних почуттів, а й 
патріотичних поглядів, переконань, ідеалів. Такі комплексні виховні завдання 
реалізуються у процесі проведення циклів бесід, ранків, вечорів запитань і 
відповідей. 

Провідним етапом у патріотичному становленні юних громадян України є 
виховання пошани до Конституції – Основного Закону України, шанобливого 
ставлення до державних символів України. З цією метою у навчальних кабінетах 
Палацу оформлені куточки державної символіки, інформаційні підбірки про 
історію виникнення, державне значення і використання Державного Прапору 
України, Державного Гербу України і Державного Гімну України. В дитячих 
об’єднаннях проводяться бесіди, вікторини з тем: „Конституція України – 
Основний Закон нашої держави”, „Державні символи України”, „Символіка рідного 
міста”, „Громадяни України: права та обов’язки”. Усі вихованці Палацу знають 
Державний Гімн, Гімн Полтави і Гімн Палацу. 

Розроблена і реалізується відкрита комплексна програма „Традиція”, яка 
ставить за мету виховання поваги до батьків, свого родоводу, до традицій рідного 
народу, формування розвиненої духовності дитини, моральної та художньо-
естетичної культури. Традиційним стало в Палаці проведення різдвяних свят „Із 
Різдвом Христовим!”  

Проводяться краєзнавчі читання, вікторини, усний журнал „Люби і знай свій 
рідний край”, екскурсії: „Полтава – духовна столиця України”, „Їх іменами названі 
вулиці Полтави”, „Наші видатні земляки” тощо. 

Не можна не спинитися на збагаченні світу наших дітей засобами художньо-
естетичного виховання. Педагоги Палацу добре розуміють, що фундаментом 
естетичного розвитку повинна бути національна художня спадщина. Народна пісня, 
хоровий спів, хореографія, народна музика, різні види прикладного мистецтва, до 
яких прилучаються гуртківці, виховують у них глибокі естетичні і патріотичні 
почуття. 

Так, у репертуарі народного художнього колективу ансамблю танцю 
„Барвінок” переважають українські народні танці: „Гопак”, „Козачок”, 
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„Закарпатський танець”, ”Рогоза”, хореографічні композиції: „Барви України”, 
„Наша земля – Україна” та ін. 

Пробудженню любові до рідного краю, вихованню патріотичних поглядів і 
переконань сприяють різні виховні заходи. 

Розвитку задатків і здібностей вихованців, формуванню в них прагнення 
збагачувати творчу спадщину рідного краю сприяють тижні дитячої творчості, 
творчі звіти колективів, творчий конкурс „Зоряний калейдоскоп”, які традиційно 
відбуваються у Палаці. 

Готуючись до 60-річчя Великої Перемоги, в дитячих об’єднаннях Палацу 
проводяться: 

- зустрічі з ветеранами: „Ви наша гордість, славні ветерани, з любов’ю 
молодь дивиться на вас!”; 

- акції „Ветеран живе поруч”, „Подарунок ветерану”; 
- виставка-конкурс дитячої творчості „Хай завжди буде сонце!”; 
готуються: 
- концертна програма „Відлуння 45-го”; 
- участь творчих колективів Палацу в обласному театралізованому дійстві на 

Співочому полі М.Чурай; 
- участь духового оркестру Палацу в обласному марш-параді духових 

оркестрів; 
- свято для ветеранів-освітян, учасників Великої Вітчизняної війни, 

„Вклоняємось вам, ветерани!” 
З метою гармонійного розвитку особистості, формування громадських якостей 

вихованців у Палаці діють відкриті комплексні програми: „Традиція”, „Лідер”, 
„Етика і психологія”, „Дивоцвіт”, „Кругозір”. 

Патріотичне виховання тісно пов’язане з сімейним, адже саме в сім’ї діти 
одержують перші уроки громадянськості, патріотизму. Тому педагоги Палацу 
об’єднують свої виховні зусилля з сім’єю. У вихідні дні навчальні кабінети відкриті 
для дітей і батьків, тут відзначають дні народження, проводять вогники, свята, 
концерти, конкурсні програми тощо. 

Забезпечення активної участі вихованців у діяльності органів дитячого 
самоврядування є високоефективним шляхом формування в них здорового 
колективізму, активної соціальної позиції, глибокого патріотизму. Методисти 
Палацу є координаторами міського центру органів учнівського самоврядування. 
Заняття центру проводяться раз у місяць. Педагоги Палацу добре розуміють, що 
помітні здобутки у формуванні цілісної особистості патріота, її активна соціальна 
позиція та громадянське загартування значною мірою залежить від 
результативності форм, методів і прийомів навчання та виховання. 

Педагогічний колектив Полтавського Палацу ДЮТ націлений на майбутнє, на 
пошук інноваційних технологій патріотичного виховання підростаючого покоління. 
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ВИХОВНА РОЛЬ ШКІЛЬНОГО МУЗЕЮ „ПОДВИГ І ПАМ`ЯТЬ У 
ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ЗРІЛОСТІ  

ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 
 

С.А.Даценко  
(Зіньківська спеціалізована школа № 2) 

 
Виховна місія школи вчити молодь бачити героїчне, захоплюватися і 

гордитися Подвигом старшого покоління в роки Великої Вітчизняної війни. 
Духовим пам’ятником школи № 2 м.Зінькова є музей „Подвиг і Пам’ять” 
заснований в 1984 р., якому передувала Кімната Бойової Слави з 1970 р., 1957 р. – 
історико-революційний музей. Головна тема музею „Подвиг і Пам’ять” – це 
немеркнучий в віках ратний і трудовий подвиг народу і його збройних сил, зокрема 
зіньківчан, в роки Великої Вітчизняної війни. У музеї зібрано краєзнавчий матеріал 
багатьма поколіннями слідопитів протягом 50-ти років під керівництвом 
Заслуженого учителя України А.С.Ігнатенко, якій виповнилося в минулому році 90 
років і до сьогодні вона працює, проводить семінари, займається пошуковою 
роботою, бере участь у виховних заходах, проводить години Пам’яті, пише книгу 
„Поклонімось великим тим рокам”. 

Проведено десятки пошукових операцій:  
„Обеліск” – пошук льотчика В.М.Прохорова з Нижнього Тагілу, який 

загубився при визволені м.Зінькова; 
„Альоша” – пошук учня школи, в’язня констабору „Нойєнгам”; 
„Факел” – пошук 14-ти уральців, які визволяли місто; 
„Танкоград - 34”, „Осінні роси”, „Вчительська слава” та ін. 
В музей документальні і речові пам’ятники. Слідопити відшукали 503 

визволителів м. Зінькова, багатьом повернули імена. 
Є в музеї експозиції по розділах: „Початок Великої Вітчизняної війни – це 

Бретська Фортеця і участь зіньківчан”, „Бойовий шлях дивізій 93 136стрілкової 
дивізії, 17 – артилерійської, які визволяли м.Зіньків; 

„Із одного металу лють медаль за бій, медаль за труд”, „Історія слідопитського 
руху”, „Захисники Європи”. 

Багата і хвилююча експозиція музею, в ній понад 5 тисяч експонатів, із них 
більшість – унікальні. 

Однією з форм виховання учнів є години „Пам’яті”: „Вклонімось святій 
пам’яті матерів”, „Альоша”, „Біля обеліска”, „Пам’ять болюча героїчна і жива”, 
„Вклонімось великим тим рокам”, „Надія Мусієнко”, „Цього забувати не можна” та 
інші. 

Години Пам’яті – це емоційний вплив на учнів, вони вселяють гордість за 
подвиги старшого покоління, іде незриме душевне єднання учнів з людьми 
старшого покоління, з ровесниками військової пори, це сприяє духовному 
зростанню молоді. 

Військово-патріотичне виховання проводиться на уроках історії, уроках 
мужності разом з ветеранами і гвардійцями трудового фронту, годинах Пам’яті де 
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введено перекличку поколінь і присягу Пам’яті, це духовне єднання двох поколінь. 
Школа встановила зв’язок між двома подіями – безсмертним військовим Подвигом 
старшого покоління в роки Великої Вітчизняної війни і тими, хто взяв за основу 
громадянського виховання священну Пам’ять про подвиг. Модель має глибокий 
історичний зміст. Взята із заголовку твору А.В.Вошкова „В Полум’ї і Славі” про 
радний подвиг командира 295 стрілкового полку, 96 гвардійської стрілкової 
Іловайської дивізії, колишнього директора школи, героя Радянського союзу 
А.М.Волошина. Це засіб виховання благородства, громадянства, людяності і 
доброти. 

Школа стала школою Пам’яті. 
Вміле і творче виховання Пам’яттю доповнює систему національного 

виховання допомагає глибоко пізнавати вітчизну, нашу Україну, її славну героїчну 
історію, велич ратного і трудового подвигу народу у Великій Вітчизняній війні, 
уміло втілювати навички дослідницької роботи, вводити елементи науковості в 
пошуковий процес та у роботу з архівними матеріалами, відповідально зберігати, 
збагачувати і увічнювати в шкільному музею „Подвиг і Пам’ять” священну пам’ять 
людей старшого покоління і передавати її наступним поколінням учнів. 

Керівним центром моделі є шкільний музей бойової слави, на чолі музею – 
рада. Вона здійснює керівництво секціями та пошуковими групами 5-11 класів, що 
мають свої назви, емблеми, об’єднані в один пошуковий загін „Пам’ять” під 
девізом „Ніхто не забутий”. 

А нещодавно з’явився підрозділ загону – „Естафета поколінь”. Метою є збір 
інформації про воєнні дії на території Зіньківщини, про героїв-земляків та 
партизанський рух. До 60-річчя визволення України та 60-річчя Великої перемоги 
„Естафета поколінь” провела акцію „Дорогами Подвигу Доблесті і Слави”.Її 
учасниками були учні і вчителі школи, вони здійснили туристичні походи по 
населених пунктах нашого району. 

Естафета стартувала з села Дейкалівка, де пошуківці разом із місцевою 
школою провели святковий мітинг біля пам’ятника загиблим односельчанам. У 
мітингу взяли участь голова сільської ради Загорулько В. Г., голова ради ветеранів 
села Лейко Г.О., директор місцевої школи Паламаренко В. І. та слідопити школи. 
Потім була проведена екскурсія. Цікавою була розповідь директора школи, який 
ознайомив із матеріалами шкільного музею і надав цікаві історичні факти. 

Далі пошуківці завітали до с.Бірки. Свято, присвячене 60-річчю Визволення 
України відбулося в приміщені сільської ради. 

Зустріч із жителями с. Тарасівка пройшла у приміщенні сільської ради. Біля 
пам’ятника загиблим воїнам відбулася святкова лінійка. Зі вступним словом 
виступила завуч із позакласної роботі Радченко Л.І. яка розповіла про с. Тарасівка в 
роки війни та привітала ветеранів з нагоди річниці. 

З радістю зустрічали членів „Естафети поколінь” в Удовиченківській школі на 
святі „Подвиги земляків та визволителів України”. Учитель історії С.В.Шкицька 
розповіла про воєнні роки села. Ветеранів привітали учні школи та слідопити. Їм 
були вручені квіти та подарунки. 

Не залишили поза увагою с.Човно-Федорівку. В середній школі відбулося 
свято „Визволителям України” учасниками якого були ветерани, учні, вчителі 
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школи. Місцева адміністрація потурбувалася про допомогу та фінансову підтримку 
ветеранів та вдов. Пошуківці завітали до осель ветеранів, які поділилися спогадами 
про воєнні роки. 

Слідопити також вшанували пам’ять загиблих воїнів в с.Покрівське хвилиною 
мовчання та гірляндою покладеною до Меморіального комплексу. 

Пошуковий підрозділ „Естафета поколінь” провів анкетування у якому взяли 
участь усі ветерани відвіданих сіл, прийняли в почесні члени загону „Пам’ять” 
ветеранів учасників бойових дій, занесли їхні імена у Книгу священної Пам’яті, яка 
знаходиться в шкільному музеї „Подвиг і Пам’ять”. Свою діяльність члени 
підрозділу націлювали на спільну пошукову роботу з краєзнавцями місцевих шкіл. 
Як символ вірності девізу „Ніхто не забутий, ніщо не забуто” вручили пам’ятні 
знаки. На цьому пошукова діяльність загону не завершується, а буде 
цілеспрямовано продовжуватися далі. 

Також до великої річниці підготували виставки „У Подвигу багато граней”, 
„Герої Радянського Союзу – наші земляки” та ін. 

Робота учасників пошукового загону є досить корисною і необхідною в плані 
виховання любові до Вітчизни, її народу, який у боях і труді відстояв свободу і 
незалежність нинішнього покоління. А ще пошукова робота дає можливість 
зберегти і увічнити Подвиг і Пам’ять народу для теперішнього і майбутнього 
покоління. 

Музей і галерея Слави є базою для проведення районних і обласних семінарів 
по військово-патріотичному вихованню. В музеї проведено більше 1000 екскурсії і 
годин Пам’яті. Його відвідують учні міста району, області. 

 
 

СПІЛЬНА РОБОТА БАТЬКІВ, ШКОЛИ, ГРОМАДСЬКОСТІ У 
ФОРМУВАННІ СВІДОМОГО ФАХІВЦЯ, ПАТРІОТА 

 
В.Я. Дон, О.І. Яцик  

(Недогарківська школа Кременчуцького району) 
 
 2005 рік проголошено Радою Європи роком громадянської освіти. Сучасна 

шкільна освіта не стоїть осторонь від світових інновацій у демократичному 
вихованні молоді. Громадянське виховання покликане формувати і розвивати 
почуття приналежності особи до суспільства, готувати молоду людину до активної 
участі в політичному житті держави, свідомого впливу на суспільно-політичні 
процеси. 

Громадянська спрямованість навчально-виховного процесу дає можливість 
реально впливати на становлення конкретних життєвих компетентностей 
старшокласника на уроці та в позакласній діяльності, збільшити можливість 
кожного випускника школи зайняти гідне становище в суспільстві. Сучасний 
школяр спочатку прагне реалізувати свій потенціал у стінах школи, визначити свої 
пріоритети. Адже в цьому віці відбувається розвиток внутрішніх процесів, які 
призводять до формування поглядів, суджень про навколишній світ. 
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Ефективність громадянського виховання великою мірою залежить не тільки 
від соціальних відносин, то склалися в суспільстві, а також від технологій, які 
використовуються учителями для формування громадянської самосвідомості 
учнівської молоді. Пошук шляхів і засобів громадянського виховання учнів є 
однією з найактуальніших проблем шкільної освіти, 

Усвідомлення того, що школа повинна стати середовищем, яке забезпечує 
емоційно-психологічну захищеність і душевний комфорт особистості, формування 
в неї громадянської освіти та свідомості, соціальної відповідальності за 
національно-культурне відродження України, а також емоційновольовому, 
психічну сфери, спонукало педагогічний колектив нашої школи вийти у своїй 
роботі на новий якісний рівень, переосмислюючи свою роль у вищезазначених 
процесах. Школа приділяє велику увагу правовій освіті батьків. Саме сім'я є тим 
місцем, де діти вчаться перемагати труднощі, місце, де батько і мати є взірцем для 
дитини. Саме в сім'ї діти одержують перші уроки поваги до предків і до своєї 
Батьківщини. Моральні риси, які панують у сім'ї, відображаються на поведінці 
дитини в школі, так і на житті в майбутньому. Немає однакових сімей, а тому 
існують різні стилі взаємовідносин у сім'ї. Кожна сім'я потребує особливого 
підходу. 

У житті кожного суспільства родина є важливим соціальним інститутом, в 
основу якого покладена система шлюбних і родинних, господарських і правових, 
моральних і психологічних зв'язків між людьми. Негативні процеси, пов'язані з 
трансформацією українського суспільства, ускладнюють становище сім'ї, негативно 
позначаються на основних її функціях – економічній, репродуктивній та виховній. 
А людина, як особистість, формується не тільки школою, колективом, засобами 
масової інформації, значну роль у цьому процесі відіграє виховний потенціал сім'ї, 
який визначається внутрішньо притаманними можливостями тільки сім'ї . 

Виходячи з цього основний акцент у вихованні учнів робиться на якомога 
більшому залученню родини до шкільних справ. Для цього запроваджуються нові 
форми виховання дітей, зокрема, родинні свята. Метою цих свят є: відродження 
національних свят та обрядів, пропаганда кращих духовних надбань українського 
народу, виховання любові до родини, рідної землі, формування демократичного 
світогляду, самосвідомості та національної гідності громадян України. 

Вибір професії для старшокласника є досить складною проблемою. Незначний 
життєвий досвід, недостатні знання про свої психофізіологічні параметри та 
особистісні якості і водночас необхідність прийняття важливих рішень щодо свого 
майбутнього створюють значні труднощі для професійного самовизначення 
старшокласників. Знайти себе в розмаїтті професій можуть допомогти педагоги, 
психологи. Важлива роль тут належить і батькам. З молодшого віку батьки 
привчають дітей до думки про те, що робота в них, у знайомих, у родичів – це не 
тільки спосіб заробити на життя, а й покликання, обов'язок, соціальна позиція. Тому 
уже в підлітковому віці слід надавати учням широкий доступ до знань про техніку і 
технологію, організацію та економіку промислового, сільськогосподарського 
виробництва, зміст основних професій. Розповіді про професії, особиста участь у 
суспільно-корисній, продуктивній праці може активно вплинути на формування 
професійних інтересів учнів. 
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"Ведення щоденника вибору професій", професіограми, інтерв'ю з людьми 
різних професій, складання таблиці професій за галузевою ознакою, складання 
свого психологічного портрету, ведення "Карти інтересів", анкетування, тестування 
– за такими формами роботи можна навчитися аналізувати себе, світ професій. 

Праця в умовах ринкових відносин – це процес, який здійснює творча, 
працелюбна особистість, умілий господар, що володіє відповідними вміннями та 
навичками, професійною майстерністю на основі сучасних знань про ринкову 
економіку та може знайти застосування своїм здібностям у системі виробництва, 
науки, освіти. 

Через впровадження у систему роботи школи родинних свят, батьківських 
конференцій, зустрічей з цікавими людьми, класних годин, позакласних заходів, 
екскурсій, предметів "Я і Україна", виховної програми "Я – громадянин своєї 
держави" (початкові класи) забезпечується формування свідомого фахівця, 
громадянина, патріота своєї країни.  

 
 

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА ПРИКЛАДІ ГЕРОЯ, 
ЧИЄ ІМ`Я НОСИТЬ ШКОЛА 

 
В.В. Дудка 

 (Новосанжарський район) 
 
 Шкільні роки є періодом становлення інтелектуальної та особистісної зрілості 

дитини, набуття нею соціального досвіду, життєвої компетентності. Наша 
Старосанжарська школа – одна із найстаріших шкіл району, відмітила 90-річний 
ювілей. У школі склалася система виховання патріотичної свідомості, яка 
нерозривно пов’язана з розумовим, моральним, трудовим, естетичним 
становленням особистості. Своєрідним центром патріотичного виховання є 
шкільний музей.22 жовтня 2002 року нашій школі було присвоєно ім'я Оксани 
Мешко. Мабуть, будуть і такі люди, що розцінюють це, як данину “моді”. Але ті, 
хто знає про відому нашу правозахисницю, одного з фундаторів Української 
Гельсінської Групи, розуміє, що вшанування імені Оксани Мешко – це святий 
обов’язок. Сьогодні кожен випускник школи знає про Василя Стуса, а про Оксану 
Мешко – лише одиниці. Дякуючи Євгену Сверстюку, Василю Овсієнку, Василю 
Скрипці зібрано багато матеріалів про життєвий подвиг Оксани Мешко, але вони 
ще не стали широко відомими. 

 Педагогічні працівники нашої школи вважають своїм обов’язком 
популяризацію знань про правозахисницю і мужню людину. Вчителі, учні, 
громадськість Полтавщини повинні шанувати свою землячку. Для нашого 
колективу присвоєння імені Оксани Мешко – подія, яка стала поштовхом до 
наповнення новим конкретним змістом систему патріотичного виховання. 

 До 90-річчя школи, у 2003 році власними силами було обладнано з бувшої 
котельні кімнату-музей школи, почесне місце в якому займають матеріали про 
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Оксану Мешко та колишніх випускників. Рада музею, очолювана учителем історії 
Т.Г.Забічук, кожен учитель і учень взяли активну участь у зборі матеріалів для 
музею. Література, передана Василем Овсієнком, Євгеном Сверстюком та іншими 
діячами під час приїзду на урочистості з нагоди присвоєння школі імені відомої 
правозахисниці, стала першими матеріалами у куточку про нашу славну землячку. 
Потім детальне вивчення біографії Оксани Яківни, зустріч з її родичами, що і досі 
мешкають у селі. Серед них – старійшина педагогів школи, колишній учитель 
математики, 92-річна ветеран педагогічної праці Мешко Олександр Никифорович 
та його родина. Встановили зв’язки з сином Оксани Мешко – Олесем Сергієнком та 
УРП “Собор”, членом центрального проводу якої він є. Виступи Олеся Федоровича 
перед учнями, учителями та батьками – це справжні уроки патріотизму.Так 
поступово встановлювалася вся правда про незламну патріотку. Прізвище нашої 
землячки Оксани Мешко добре відоме в демократичному світі. Воно завжди 
звучало в одному ряду з прізвищами Левка Лук’яненка, В’ячеслава Чорновола, 
Василя Стуса, Миколи Руденка та інших борців за незалежність України. Як 
громадська діячка і співзасновниця Української групи сприяння виконанню 
Гельсінських угод, ця героїчна жінка все своє свідоме життя відкрито боролася за 
пробудження в людині, в народові національної свідомості, спрямовувала свій 
розум і діяльність на захист прав людини, громади, нації від постійних утисків з 
боку тотолітарної влади і не раз ставала жертвою політичних репресій.  

 2 січня 1991 року перестало битися невтомне, як здавалося, серце козацької 
матері – так називали Оксану Мешко друзі – політв’язні, бо вона таки справді була 
їм усім духовною матірю, образом, що надихав на боротьбу й перемогу. Із часу 
присвоєння школі ім'я Оксани Мешко ми, вчителі, відчуваємо ще більшу 
відповідальність за кожного свого вихованця, за все, що організовуємо і проводимо. 
Ми вважаємо, що найкраще згуртовує дітей, вчителів і батьків значуща колективна 
справа. Останні роки такими справами, спільними для всієї школи були: у 
минулому навчальному році – 90-річчя школи; у цьому навчальному році – 
відзначення 100-річчя з Дня народження Оксани Мешко. Детальніше зупинюся на 
підготовці і святкуванні ювілею землячки 30 січня 2005 року. Ще з вересня було 
створено оргкомітет. Заходи, ним розроблені, включали уроки мужності, читацькі 
конференції за книгою Оксани Мешко, екскурсії у шкільний музей, зустрічі з 
родиною Мешків. Перегортаючи сторінки життя Оксани Яківни, діти всіх вікових 
груп переживали трагічну долю землячки: її арешти і труси, непосильну працю у 
каменоломнях, 108 днів етапу 76 річної бабусі у село Аян Хабаровського краю, 
нелегке заслання, коли місяцями була відірвана від світу у занесеній снігом хатині. 
Старшокласники краще збагнули суть правозахисного руху, більше дізналися про 
діяльність Гельсінської групи, дослідили документи її діяльності. Інтересу до 
вивчення сторінок життя і діяльності О.Мешко сприяв той факт, що наші діти 
розуміли, що Оксана Яківна народилася і зросла на цій землі, де й вони живуть, 
навчаються. Навіть школу, у якій ми навчаємося будувало земство у 1913 році з 
цегли, яку виготовляв на своїй цегельні батько Оксани Яківни. До ювілею учні та 
вчителі готували літературно-музичну композицію, святковий концерт, 1-актну 
п’єсу. 
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28 січня вшановували 100-річчя Оксани Яківни Мешко всією сільською 
громадою. На свято прибули почесні гості: О.Ф.Сергієнко, К.В.Бобрищев – 
президент фонду міжнародних премій, А.О.Река – колишній голова 
Новосанжарської райдержадміністрації, депутат обласної ради, кавалер ордена 
Миколи Чудотворця, Петрушко В.І. – голова Новосанжарської районної ради, 
О.Г.Зайченко – голова обласної організації УРП “Собор”, І.М.Бурдим – голова 
районної організації УРП “Собор”. Емоційно наснажений захід теж сколихнув 
найкращі патріотичні почуття. Голова районного осередку партії “Собор” Іван 
Митрофанович Бурдим звернувся до присутніх із пропозицією відкрити рахунок 
для благодійних внесків на спорудження погруддя Оксани Мешко. 

 Свято схвилювало наших гостей, які не очікували на такий зворушливий 
захід у невеликій сільській школі. Делегацію закладу запросили на святкування 
ювілею у Київ, у будинок учителя 31 січня.  

 Приїхавши до Києва, ми провели оглядову екскурсію по місту. Найбільше 
емоцій викликало перебування на майдані Незалежності, де нещодавно проходила 
громадянська інавгурація Президента Віктора Ющенка. Багато вражень 
залишилося від поїздки на Байкове кладовище, де похована Оксана Мешко. На її 
могилі запалили свічку, до підніжжя пам’ятника поклали живі квіти. 

 
 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 
У ПРОЦЕСІ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ 

 
О.П.Єрмак 

 (ПДПУ) 
 

Патріотичне виховання являє собою цілісний комплекс принципів, методів, 
засобів і форм виховних впливів і взаємовиливів. У наш час процес патріотичного 
виховання, з одного боку, полегшується тим, що світогляд сучасних учнів і 
студентів на відміну від попередніх поколінь не обмежений вантажем застарілої 
ідеології. Тому молодь несе в собі потужний потенціал життєдіяльності, 
відкритості, налаштованості на єдність національних і загальнолюдських 
пріоритетів. Саме для цього покоління міра відповідальності за долю незалежної 
України є особливою. 

З іншого боку, історично відносно короткий період пострадянської дійсності 
виявив і прорахунки в патріотичному вихованні. Значно слабкішою стала 
спадкоємність поколінь, її відчуженості від героїчних звершень в ім`я Батьківщини. 
Не секрет, що у деяких старшокласників і студентів сформувалось негативне 
ставлення до служби в армії. А між тим, служіння своїй Вітчизні й її захист завжди 
було і є найвищим проявом патріотизму. 

Як відомо, різні пам`ятні дати, пов`язані з героїчним минулим народу дають 
поштовх до активізації воєнно-патріотичної роботи. Це стосується і святкування 60- 
річчя Перемоги. Щоб відзначити цю ювілейну дату, Міністерство освіти і науки 
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України направило листа, в якому наполегливо рекомендувало навчальним 
закладам провести відповідні святкові заходи. Наприклад, на знак вшанування 
ветеранів війни учні мають посадити калинові гаї і алеї. 

Міністр освіти С.М.Ніколаєнко спеціально наголосив, що у новій програмі з 
історії України для 11-х класів у окремий розділ винесено теми: „Україна в роки 
другої світової війни”, а також „Велика Вітчизняна війна”. У підручниках 
об`єктивно описано початок Великої Вітчизняної війни розгортання радянського 
партизанського руху, діяльність ОУН-УПА, життя населення України в умовах 
окупації, героїзм українського народу. У всіх без винятку шкільних і вузівських 
підручниках з історії недвозначно вказується, що ця війна була для радянських 
людей Великою Вітчизняною, тобто справедливою, визвольною. Саме вона зіграла 
вирішальну роль у боротьбі народів світу проти фашизму і в перемозі країн 
антигітлеровської каоліції. Зараз завершується підготовка навчального посібника 
„Історія Полтавщини”, де буде представлений великий розділ про події Другої 
світової війни в нашому краї і розрахований на кілька уроків. 

На наш погляд, форми і методи патріотичного виховання молоді засобами 
краєзнавства в достатній мірі напрацьовані, і завдання полягає в тім, щоб активно 
впроваджувати їх у практичній роботі вчителів і викладачів. Скажімо, для 
увічнення пам`яті загиблих на фронтах Великої Вітчизняної війни в області, за 
данимии „Анталогії краєзнавства Полтавщини” (Полтава, 2002), споруджено 19 
меморіалів, 682 монументи, 31 плита до вічного вогню, 42 групові скульптури на 
братських могилах, 292 стели та обеліски. На жаль, далеко не всі вони утримуються 
в належному стані. Ось де необмежені можливості докласти свої руки студентській 
і учнівській молоді для догляду й збереження цих пам`яток. 

Або звернімося до діяльності шкільних музеїв. Останній їх облік проводився в 
1999 році. Тоді було зареєстровано 16 шкільних музеїв воєнно-патріотичного 
профілю. У якому вони стані зараз, чим займаються, відомостей немає. Вкрай 
потрібно підготувати методичну статтю для журналів „Постметодика” або 
„Історична пам`ять” про досвід роботи одного з практичних таких музеїв. 

На Полтавщині ведеться значна робота по збору спогадів свідків голодомору 
1932-1933 років, але чомусь явно підупала аналогічна робота по запису спогадів 
фронтовиків, підпільників, трудівників тилу, остербайтерів. Мало вже залишилось 
цих людей, і зараз необхідно залучити учнів та студентів до збору їхніз спогадів. Це 
наше невідкладне завдання. 

Мені протягом кількох останніх років доводиться очолювати журі обласного 
туру конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт в системі МАН. Можу з 
тривогою констатувати, що з року в рік кількість робіт з проблематики Другої 
світової і Великої Вітчизняної воєн зменшується. Отже, ми повинні націлювати в 
цьому напрямку вчителів, що керують дослідницькою роботою учнів-краєзнавців. 
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РОЛЬ ШКІЛЬНОГО МУЗЕЮ У ВИХОВАННІ  
СВІДОМОГО ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА 

 
Л.О.Зайченко  

(Вергунівська ЗОШ І-ІІ ст., Хорольський район) 
 
Велику роль у формуванні свідомого громадянина-патріота відіграє історико-

краєзнавчий музей, який було відкрито при Вергунівській школі в 1993р. 
Відкриттю музею передувала велика і багаторічна робота по збиранню експонатів, 
спогадів про історичні події нашого краю.  

Краєзнавці школи під керівництвом досвідчених педагогів створили відділи 
природи, етнографії та історії села Вергуни. 

В оформленні історичного відділу музею взяли активну участь усі вчителі та 
більшість учнів школи, громадськість села.  

Мета діяльності музею полягає в залученні учнівської молоді до вивчення та 
збереження історико-культурної спадщини рідного краю, вихованні патріотизму, 
шанобливого ставлення до історії і культури українського народу. Роботу музею 
організовує Рада музею. Щороку в музеї відбувається близько 20 екскурсій для 
учнів школи та району за темами державних програм із історії України, історії 
Полтавщини: 

- „Археологічні пам’ятки рідного краю”; 
- „Наш край часів козацтва”; 
- „Хмельниччина на Полтавщині”; 
- „Вергунівська церква Різдва Христового”; 
- „Трагічні сторінки історії нашого краю (масові репресії, голодомор)”; 
- „Бойовий внесок вергунян у Велику Перемогу” (до 60-річчя Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні); 
- „Сьогодення нашого краю”. 
У музеї постійно діють групи учнів-екскурсоводів, які проводять екскурсії 

односельцям, колишнім випускникам, гостям. 
Безумовно, у формуванні свідомого громадянина, патріота визначальну роль 

відграє не лише минуле, а й сьогодення. Тому у нашому історико-краєзнавчому 
музеї відобразились і події Помаранчевої революції, вірніше, участь наших 
односельців у народному русі на Майданах Києва і Полтави. 

В експозиції музею ясніє не лише помаранчева атрибутика, а й фотоматеріали, 
створені вергунянами у ті хвилюючі дні, а також документи: „Посвідчення 
учасника Помаранчевої революції”, „Подяки за громадянську мужність”, підписані 
В.Ющенком, нашим Президентом. 

Висвітлення цієї тематики, без сумніву, формує у шкільної молоді свідому 
громадянську позицію, виховує патріотичні почуття, забезпечує становлення 
демократичних засад молодіжного світогляду. 

Ще одним напрямком у системі патріотичного виховання школярів є 
організація туристсько-краєзнавчих подорожей та екскурсій до Хоролу, Полтави, 
Києва, яку постійно здійснює Рада музею. 
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Адже саме завдяки матеріалам, що зібрані в експозиціях Вергунівського 
музею, здійснено наукові дослідження: 

- „Вергунівська церква Різдва Христового – історія та сучасність”, 1995р. 
- „Село Вергуни: сторінки історії”, 2002р. 
- „Вергунівська школа: погляд крізь роки”, 2003р. 
Вихованню у молоді ідеалу людини-патріота, захисника Вітчизни сприяє і 

вивчення козацьких традицій та звичаїв.  
У нашому музеї багато матеріалів, присвячених вивченню козацтва: це і 

розповідь про Вергунівську Січ, частину села, де відбувалися козацькі ігри та 
вишкіл молодих козаків у давнину, і розповіді про участь вергунян у Турбаївському 
повстанні 1789 р. і, нарешті, дослідження історії Вергунівської церкви, спорудженої 
як усипальницю в пам’ять про загиблих панів Базилевських 1801-1805 рр. 

 Щороку 14 жовтня, в день Святої Покрови Богородиці, покровительки козацт-
ва, проходять у нас „Козацькі забави”. Класні колективи перетворюються у козацькі 
гурти з відповідною символікою та атрибутикою, під час козацького перегуку отри-
мують завдання: потрапити на місце Вергунівської Січі. Кожен гурт іде своїм, тіль-
ки йому накресленим маршрутом, а по дорозі козаків зустрічають ворожі „вивідни-
ки”, які задають запитання з історії козацтва на Полтавщині та Хорольщині. 

Музей школи бере активну участь у залученні школярів до Всеукраїнської 
акції „Збережемо пам’ять про подвиг”: 

- створюється рукописна „Книга пам’яті”; 
- досліджується вклад своєї родини в Перемогу над фашистськими 

загарбниками (використовуючи фонди музею: документальні та фотоматеріали); 
- вивчається внесок вергунян у велику Перемогу над фашизмом; 
- у музейній кімнаті відбуваються зустрічі з ветеранами-односельцями, із 

вдовами Великої Вітчизняної війни. 
Для впровадження досвіду своєї діяльності музей проводить відповідну 

інформаційно-методичну роботу, завдання якої - висвітлення здобутків та проблем 
музею у шкільних та районних засобах масової інформації, проведення семінарів 
для вчителів історії району. 

Отже, на наш погляд, у формуванні свідомого громадянина-патріота велику 
роль відграє шкільний історико-краєзнавчий музей. Учнівська молодь не лише 
вивчає й зберігає пам’ятки минулого, а й проводить культурно-освітню роботу 
серед односельців. 

Це, без сумніву, виховує у школярів кращі риси патріота рідного села, школи 
та великої Батьківщини – України, спонукає до поглибленого вивчення минувшини 
та примноження традицій сьогодення рідного краю. 
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ У  
ВИХОВАННІ ПАТРІОТА 

 
С.О.Ксьонз  

(Миргородська спеціалізована школа №5) 
 
 Рідний, рідна, рідне – корінь слів рід і народ. Рідні мати, батько, рідна земля і 

рідна Україна, рідна мова і рідна школа. 
 Ці святі слова тримають нас на світі і вчать любові до берегів, між якими з 

віків у віки тече ріка нашого народу, нашої нації, нашої України.  
 І першочерговим завданням педагогічного колективу спеціалізованої I-III 

ступеня школи №5 м.Миргорода вважаємо зробити все можливе, щоб із нашої 
школи у життя вступали справжні люди: чесні, демократичні громадяни України. 
Протягом багатьох років виховуємо у своїх учнів відчуття громадянина незалежної 
держави, почуття національної самосвідомості, громадянської позиції, розуміння 
того, що кожна людина повинна мати свою позицію при всіх владах і не ждати, що 
красиве і багатогранне життя настане з чиєїсь волі. Кожен сам господар своєї долі. 

 Як досягти цієї мети? Як зробити життя у школі цікавим? Як згуртувати 
учнівський і педагогічний колектив? Над цим задумались вчителі і учні – і створили 
шкільне об"єднання "РОДИНА". І діють у нашій "РОДИНІ" 10 суцвіть хороших 
справ. Серед них: "Рідна школа моя", "Моя стежина в світ широкий – я громадянин 
України", "Рідне місто моє", "Екологія і довкілля", "Символи України" та інші. За 6 
років існування об"єднання переконались у доцільності спільної справи для всієї 
школи. Від малюка-першокласника і до вже майже дорослої людини-випускника 
школи, прагнемо донести розуміння і сприйняття української ідеї, любові до рідної 
культури, мови, національних свят і традицій, дбайливе ставлення до національних 
багатств і рідної природи. 

 Виховання любові і пошани до державної символіки, ритуалів суверенної 
України посідає одне з чільних місць у системі громадянського, зокрема 
патріотичного виховання учнів. Шкільного прапороносця і асистентів обираємо не 
тільки на засіданні учнівського парламенту, а і затверджуємо на педагогічній раді. 
Передача прапора і повноважень шкільного прапороносця проходить в урочистій 
обстановці на загальношкільній лінійці. 

 Хочеться наголосити, що виникнення системи дитячого самоврядування – 
явище високого рівня складності, результат тривалої роботи педагогічного та 
учнівського колективу. Працюючи в учнівському парламенті, діти виховують у собі 
почуття господаря і патріота своєї держави, міста, своєї школи. 

 Зараз ми маємо п"ятого президента. Ним став Химочка Олексій – учень 10-Б 
класу. Інавгурація проводиться перед всією шкільною родиною, клятву 
новообраний президент виголошує у присутності учнівського та педагогічного 
колективу, батьківської громадськості. 

 Як позитивне хочеться відмітити традицію: кожен президент та його команда 
повинні залишити по собі конкретну справу. Наслідком президенства Ксьонз Ірини 
стало виконання проекту "Красу і затишок шкільній оселі". Ірина і члени 
парламенту першого скликання в цьому році одержують вищу освіту, а проект 
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працює і до цього часу. Цікаві і наступні проекти – це створення кімнати-музею 
школи, кімнати військово-патріотичного виховання, чудової "Української світлиці". 
Вже другий рік виконується і проект "Шкільний олімп", який складається з трьох 
частин: "Учень року", "Краща класна кімната", "Кращий класний колектив". На 
загальношкільному святі вшановуємо і вчителів та працівників школи. Переможці 
одержують грамоти, дипломи, символічні медалі, жовто-блакитні стрічки з 
надписом "Учень року", учні, які досягли найвищих показників нагороджуються і 
барвінковим вінком. 

 Два-три рази на рік проводяться улюблені дні в школі – дні самоврядування, 
під час яких учні і вчителі міняються місцями. Переконані, що не можна виховати 
патріота держави, не приділяючи належної уваги розвитку суспільної, правової 
культури молодої людини. 

 Проте ця робота не може обмежуватися окремими акціями, вона послідовна, 
систематична і охопдює всіх дітей. Лише в цьому навчальному році провели 
тиждень громадянського виховання (20-25 вересня), тиждень лідера (6-11 вересня), 
"Вчимося бути добрими і вдячними" (24-29 січня), Захисника Вітчизни (1-6 грудня 
та 21-26 лютого). Проведено ряд заходів, бесід, інтелектуальних ігор, вечорів 
відпочинку. Серед них: "Як вогню бійся в юні роки пустоти в душі, легкості в 
думках, дешевих розвах", "Не кричи про любов до Батьківщини, а працюй в ім"я її 
блага, щастя і незалежності", "Діти-повноправні громадяни України" та багато 
інших. І як підсумок, в кінці травня вже котрий рік – військово-патріотичне свято 
для всієї школи. У програмі: конкурс "Бойових листків", конкурс патріотичної 
пісні, спортивні змагання. 

 Готуючись до 60-річчя Перемоги, поновлюємо кімнату військово-
патріотичного виховання, збираємо матеріали про учасників війни, дітей війни, 
вивчаємо бойовий шлях Миргородськиз дивізій, партизанського руху в нашому 
краї, провели конкурс квіткових композицій "Салют Перемозі". 

 Традиційним стали "Лицарські турніри", конкурси "Панна школи", "Дівоча 
врода і мода", вечори лірики, свято "У вчителя душа поета", інтелектуальні ігри "В 
5-й школі "ЕВРІКА", "Скарби Миргородського Гетьмана" та "Чудова сімка". 

 Народна мудрість говорить, що високодуховну людину творить релігія і 
культура. Церква відокремлена від школи, але у своїй роботі використовуємо 
христянські традиції національного виховання. Адже всі релігії світу сповідують 
загально-людські цінності, а десять заповідей Господніх-то духовний орієнтир 
кожної особистості. Як не дивно це звучить, але отець Іоанн і отець В`ячеслав були 
гостями педради, коли розглядалось питання виховання духовності, а випускники 
кількох років за рішенням батьківського комітету одержали благословіння та 
освячення на випускному вечері. 

 Один американський педагог сказав: "Коли батьки, вчителі і учні, і усі-усі 
бачать один в одному партнерів у вихованні – вибудовується турботливе, гуманне 
суспільство". То ж значну роль у вихованні громадянина-патріота приділяємо саме 
роботі з батьками. Навіть один із напрямків шкільного об"єднання "Родина" так і 
називається "Я і родина. Національний та світовий досвід на основах родинності". 
У виховний план роботи школи щорічно вкючаються свята родин, походи по 
рідному краю разом з батьками, вогники-зустрічі, зустрічі випускників. Адже 
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більша частина, батьків – випускники нашої школи. Класні керівники Демченко 
Т.В., Оробець С.Ю, Іпатова І.І., Зайцева А.Ю., Кононенко В.В. та багато інших 
розуміють, що діти, включені до системи сімейних звичаїв і традицій, виховуються 
непомітно для себе, природно і просто. 

 Давно відома істина: які принципи сповідує класний керівник, такі ж ціннісні 
орієнтації переважають і в класному колективі. Не випадково при зміні класного 
керівника значних змін зазнає і виховна система класу. Тому таку значну роль 
приділяємо роботі з класними керівниками, з провідниками дитячих душ. Наш 
філософ Сковорода сказав, що "коли велика справа панувати над тілами, то ще 
більша – керувати душами". Саме класний керівник стоїть найближче до дитини, 
саме з його допомогою у школі створюються умови для формування у дітей та 
учнівської молоді національної самосвідомості, любові до рідної землі, здатності 
зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського 
народу. 

 Тож хай як це не звучить патетично, але переконані, як би не склалося життя 
в країні, яким би боком не повернулася історія до народу, найближче до людської, 
зокрема дитячої душі, завжди стоятиме вчитель. Саме він, як би йому було не 
важко, не має права на пасивність, жорстокість, байдужість і лиходійство. Бо саме 
дякуючи школі, наші діти переконані, що українці – нація, яка споконвічно прагне 
багато знати, а це утверджує віру, що вічно будемо на цій землі. 

 Ми відроджуємось, живемо, ростемо і дужчаєм. Воскресаємо з вічності і 
сяємо на світлому небозводі іншим народам, бо маємо незнищенне начало-любов 
до своєї землі.  

 
 

ВПЛИВ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВИХОВАННЯ 
ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ 

 
І.В.Корф  

(ПОІППО) 
  
 Виховання маленьких патріотів своєї Батьківщини, рідної землі, свого краю 

починається з дошкільного віку. Загальновідомо, що потреба у грі ніколи не зникне 
в людини. Для дитини особлива цінність гри полягає не тільки в тому, що вона дає 
їй можливість як загального, так і фізичного, духовного зростання, а й готує її до 
різних сфер життя. Гра має ще й дослідницький зміст, який дає змогу моделювати 
все те, що існує поза нею. Саме через гру дитина швидше знайомиться з правилами 
та нормами спілкування з оточенням – природою, людьми, швидше опановує 
навички й звички культурної поведінки.  

 Основна роль педагога під час організації гри – створити таке входження 
дитини у доросле життя, щоб головним чином не зашкодити їй, дати можливість 
кожній дитині через гру самовиразитися, самореалізуватися, як у процесі навчання, 
так і в позаурочній діяльності.  
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 Один із важливих шляхів реалізації програми національного виховання дітей 
пролягає у максимальному залученні гри у навчально-виховний процеc. Щоб 
допомогти вчителеві початкових класів поглибити свої знання з методики 
використання гри у виховному процесі організовуються семінари, конференції, 
надається вкрай необхідна методична література з цих питань.  

 З переходом із умов гри у дошкільному дитинстві до умов навчальної 
діяльності у початковій школі в житті дитини настає переломний момент. Нове 
становище її в суспільстві визначається тим, що вона йде з дитячого садка до 
школи, і навчання для неї стає віднині обов’язковим, вона мусить дотримуватись 
однакових для всіх школярів правил, і результат свого навчання вона нестиме 
відповідальність перед вчителем, школою і своєю сім’єю. І тут на допомогу учням і 
вчителям знову приходить гра. 

 Чому гра так подобається дітям? Тому, що вона дарує радість і задоволення, 
сам процес гри сповнений несподіванок, а результат – таємниця. Але крім 
суб’єктивного сприйняття, є і глибинний вплив гри на дитину, на основні сфери її 
діяльності: фізичну, емоційно-вольову, інтелектуальну та духовну. 

 Гра – це, як правило, переживання, тому найбільш активною під час гри стає 
емоційна сфера. Під час механічного виконання відомих рухів активізується лише 
фізична сфера, а емоційна, інтелектуальна та духовна залишаються пасивними. 
Відсутність переживання, емоційного забарвлення роблять фізичну зарядку мало 
привабливою. Але досить додати музику, яка б активізувала емоційний стан, і все 
змінюється: аеробіка чи ритмічна гімнастика пробуджують усмішки та завзятість. З 
цієї ж точки зору задача, що містить у собі тільки інформаційну частину, 
спрямована лише на роботу інтелектуальної сфери особистості є для дитинии 
нецікавою. Зрозуміло, що найбільшого зацікавлення та максимальної 
працездатності учнів можливо досягти, впливаючи на всі чотири сфери 
життєдіяльності. Використання гри та ігрових елементів під час навчання дає змогу 
зробити значний крок у цьому напрямку. Якщо запитати випускників шкіл, що їм 
запам’яталося у шкільному житті, вони пригадають найбільш емоційно насичені 
ситуації, як на уроках, так і в позаурочний час. Діти чи дорослі прагнуть до таких 
ситуацій. Людина швидше обере любов чи ненависть, радість чи сум, але не 
байдужість чи порожнечу. На жаль, емоційному розвиткові у більшості шкіл не 
приділяється належна увага, а вияв радості чи здивування на уроці нерідко 
класифікується як порушення дисципліни. Поза увагою все ще залишаються ігри та 
тренінги духовної спрямованості (які виховують духовні, гуманістичні та 
екологічні цінності).  

 У початкових класах тільки гра дає змогу легко привернути увагу і тривалий 
час підтримувати в учнів інтерес до важливих і складних предметів, властивостей і 
явищ. Якщо спочатку учень зацікавлюється лише грою, то дуже швидко його 
починає цікавити навчальний матеріал, пов’язаний із нею. У дитини виникає 
потреба вивчити, зрозуміти, запам’ятати цей матеріал.  

 Гра – справа серйозна і дуже важливо, а тому необхідно, щоб вона була не 
епізодом, а проходила б крізь усе життя дитини, як у школі, так і вдома. Дитина 
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має жити чудовою, захоплюючою атмосферою гри і з великою радістю 
зустрічати наступний день. 

 Дослідження показали, що не всі вчителі і не в усіх школах застосовують ігри 
на уроках. На запитання, чи подобається вам брати участь у навчальних іграх, діти 
майже одноголосно (87%) відповіли позитивно. Проте 68% дітей заявили, що 
ніколи не брали участі у рольових іграх, не мають уявлення, що таке гра методом 
“Мозкової атаки”, “Динамічні пари”, “Ромашковий метод”, “Граматичне лото”... Де 
ж брати навчальний час, який можна використати для навчальних ігор? Якщо 
залишитися в межах традиційних форм і методів навчання, то в структурі занять 
навчального часу для ігор не знайдеться. Але якщо відмовитись від деяких 
застарілих компонентів уроку (тривалих нудних опитувань, мікролекцій на уроці, 
повчальних розмов), то гра не лише органічно впишеться в структуру уроку, а й 
дасть змогу зекономити навчальний час.  

 В.О.Сухомлинський казав про те, що “без гри немає і не може бути 
повноцінного розумового розвитку учнів.” 

 “ Що посієш, те й пожнеш” – заповідає стародавня мудрість. Отже, які якості 
матимуть сьогоднішні діти, такі матиме і майбутній світ, в якому жити всім нам. 

 
 
МОРАЛЬНО-ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ – 

ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ СТАНОВЛЕННЯ ПАТРІОТА 
 

Г.А.Каліберда  
(ПОІППО) 

  
 Останнім часом у педагогічному колі широко обговорється питання про 

можливості поглибленного вивчення факультативного курсу духовного 
спрямування в загальноосвітніх закладах освіти. Йдеться про подолання морально-
духовної кризи в суспільстві та морально-етичний аспект формування духовної 
культури в учнівської молоді 

 Уряд і держава у своїй діяльності керуються виключно законами України. 
Відповідно до статті 35 Конституції України, Конвенції про права дитини 
спостерігається тенденція до поєднання зусиль держави, громадського суспільства і 
Церкви у становленні високодуховного виховного середовища. 

 Сьогодні предмети духовного спрямування „Хрисиянська етика”, 
„Християнська культура” за даними обласних та міських управлінь освіти 
вивчаються в Автономній Республіці Крим, 17 областях України, містах Києві, 
Севастополі – загалом у 4020 загальноосвітніх навчальних закладах, що становить 
19,4 відсотка від загальної кількості. 

 Керівникам навчальних закладів необхідно організувати проведення 
роз’яснювальної роботи серевд батьків та педагогічних працівників щодо права та 
порядку вибору вивчення курсу морально-етичної проблематики. 

 Зміст і закладені у такі програми курсу сучасні технології передбачають 
організацію духовного пошуку підлітка, усвідомлення ним себе і свого життя через 
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призму вищих цінностей моралі, патриотизму, гуманістичної етики, утвердження 
свого істинного „Я”, того, якою людина є і якою їй потрібно бути.  

 У демократичному громадянському суспільстві гуманістична мораль, як 
форма суспільної свідомості, не може бути відірвана від цінностей християнської 
етики і моралі, що обумовлено ментальністю українця. Любов до людей, 
батьківщини, оточуючого, Творця світу, будь-якої форми життя – це власна сила 
людини, завдяки якій вона рідниться зі світом і робить світ по справжньому своїм. 

 Молодий громадянин держави повинен знати християнську культуру країни, в 
якій він живе. Тому головною альтернативою бездуховності і безкультур’я в усіх їх 
проявах повинно стати ознайомлення з основами християнської православної 
культури. 

 Ми вбачаємо основним завданням системи освіти в нашій області вивчення і 
збереження наступності культурних традицій народу. 

 Наша школа повинна бути істино національною, дати дітям шанс врости в 
нашу духовну культуру, ввести майбутнього громадянина держави у світ 
національної духовної культури. 

 Звичайна загальноосвітня школа може ввести загальне викладання 
культурологічного зрізу православ’я. Предмет „Етика Православної культури” або 
„Етика: духовні засади”може мати статус загальношкільного факультативу. Батьків 
необхідно ознайомити зі змістом факультативу та дати письмову згоду. Свобода 
їхнього вибору на фоні інших (окремих) пропозицій не повинна здаватись чимсь 
нестандартним. 

 Це можна ствердити висловом Антуана де Сент-Екзюпері у творі 
„Цитадель” „... духовну культуру можна порівняти з пшеницею. Пшениця годує 
людину. Але і людина, в свою чергу, піклується про пшеницю, зсипаючи в комору 
зерно. І запаси зерна зберігаються, як спадщина, від одного врожаю до іншого. 
Недостатньо знати, який сорт зерна я хочу виростити, щоб зійшов саме цей сорт. 
Якщо я стурбований тим, щоб спасти певнийнний тип людини, і її можливості, я 
повинен спасти принципи, які її формують”.  

 Нині всі загальноосвітні школи отримують Біблії, (книги „Біблійні історії”для 
молодшого та середнього шкільного віку) та методичний посібник „Світогляд” – I 
частину (пізніше - II та III частину цієї книги), які рекомендовані Міністерством 
освіти і науки Українидля використання у старших класах загальноосвітніх шкіл. 
Думається, що освітяни Полтавщини з їхнім великим потенціалом творчості, 
натхнення, досвідом зможуть виконати це непросте завдання сучасної освіти.  

 
 

РОЗДУМИ ПРО ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
 

А.І. Коваленко  
(Дейманівська ЗОШ І-ІІ ст., Пирятинський район)  

 
 Відсутність гармонії у стосунках, нікчемність зворотної любові Батьківщини – 

матері до громадянина, народженого в ній, завжди будуть головною перепоною у 
справі виховання патріота. Оминаючи проблему цього зв’язку, педагоги завжди 
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битимуться головою об стіну споконвічної формули: «Хотіли як краще, а вийшло 
як завжди». Комфортно облаштоване громадське буття, відчуття турботи з боку 
суспільної громади, почуття гордості за державу, яку поважає світова спільнота, 
повинні закласти основи виховання нового українського патріота. Згадаймо: 
грекам, що громили переважаючі армії персів, були визначальними у справі 
самопожертви не Афіни чи Спарта взагалі, а їх особиста свобода в цих полісах. 
Згадаймо: вміли ж таки радянські педагоги досягти результату у визначеній нами на 
сьогодні темі: 40-30 років тому діти просиналися з почуттям гордості за сам факт 
народження в СРСР. Можливість переосмислення вчителями філософії 
педагогічних дій, реалізації нових проектів виховання громадянина України 
відкрита подіями кінця 2004 року. Я згадую осінь 1991-зиму 1992 років, коли після 
ключових політичних змін автобус з директорами шкіл Пирятинщини мандрував 
шишацькими, миргородськими шляхами задля набуття досвіду народознавчої 
роботи: створювалися інтер’єри народних хат, плелися ліси, варилися вареники. 
Ясно, що потрібно було національно ідентифікуватися. Знаю, що ця робота дала 
певний позитивний результат. Але ж саме тоді своє українство ми стали 
розпочинати з Адама, оптимістично уявили чи намагалися уявити себе колискою 
світової цивілізації, захопились козаччиною: таким собі лозунговим шароварством 
«а-ля, Вєрка Сердючка” , «хохол хитр и любит сало» за кільканадцять років 
незалежності спромоглися лише на козацьку дитячу організацію; настільки не 
«в’їхали» в зміст власної минувшини, що історику В.Литвину навіть дорослим 
«дядям» прийшлося пояснювати, що заклики до сепаратизму загрожують новою 
Руїною. 

 Наша вітчизняна історія більш трагічна, ніж драматична. Патріотичному 
вихованню, яке не може не використовувати історичних аспектів, можна побажати 
більш тонких, розумних підходів. Ми, наприклад, у власній шкільній роботі 
(виховній, пошуково-дослідницькій) намагаємося відстежувати проблеми 
суспільних жертв, морально-політичної відповідальності, локальних помилок, 
бізнесової діяльності, духовної творчості. На нашу думку, в світоглядні принципи 
виховання патріота необхідно внести педагогічно переломлене поняття 
«національні інтереси». Вже зараз учні нашої школи намагаються відповідати на 
питання: «Чи не суперечить національним інтересам повільна, але вірна загибель 
сусіднього села Шкурати?», «Наскільки важливі для України білі анемони, що 
зрідка квітують в навколишніх проваллях?». Адміністрація школи, педагог-
організатор працюють над вдосконаленням роботи осередку дитячої організації, бо 
в питанні вдосконалення патріотичного виховання це та царина, де можна вдарити 
«не в бровь, а в глаз», досягаючи результату. Ми чітко розуміємо, що виховання 
патріота починається в сім’ї, але тут «слабка ланка», особливо в 
напівздегенерованому селі. Тижні сім’ї школи, громадськості; шкільні презентації, 
спільні акції дієво вписуються в систему виховної роботи. Працюючи, набуваємо 
досвіду, намагаємося зрозуміти надбання колег, осмислити їх критично, бо 
пам’ятаємо твердження великого А.С.Макаренка про те, що в основі педагогіки 
лежить педагогічний факт, що справа виховання патріота, як і виховна робота 
взагалі завжди індивідуальна, особистісно орієнтована і не допускає мавпування. 



 35

 На мою думку, певну увагу в сучасному патріотичному вихованні треба 
надати економічним реаліям сьогодення. Теза «Патріот чесно платить податки» 
здається мені актуальною так само, як і можливі тези, пов’язані з конституційними 
обов’язками громадян. 

 
 

СЛОВО КУВАЛО ПЕРЕМОГУ 
 

О. П. Коваленко  
(ПОІППО) 

 
В українській поезії, прозі, драматургії воєнних літ (1941 – 1945) 

висвітлювалася тема Батьківщини, яка трактувалася і в духовно-історичному 
аспекті, і дусі тогочасної тоталітарної ідеології, і у соціально-політичному аспекті. 

Основними мотивами творчості були: батьківська хата, мати, діти, кохана. Але 
споконвіків історично вкорінилися в плоть і кров українського народу мораль, 
етика, буттєві навички, завдячуючи яким була здобута перемога у Великій 
Вітчизняній війні.Патріотичні поезії, публіцистичні статті з’явилися в газеті 
“Правда” вже в перші дні війни. По радіо звучали “ Ми йдемо на бій” П. Тичини, 
“Клятва” М. Бажана. Разом з іншими радянськими людьми 109 членів спілки 
письменників України пішли на фронт. Пройшли стежками війни П.А. 
Загребельний, М.П.Стельмах, О.Т.Гончар, А.С.Малишко, Л.Первомайський та ін. 

Саме у роки Великої Вітчизняної війни О.П.Довженко звернувся до жанру 
оповідань, яких написав більше 20. Найкращі з них – “ Ніч перед боєм”, “На 
колючому дроті”, “Перемога”, “Мати”. Ці твори є дорогоцінними документами 
епохи, коли у смертельному поєдинку з фашизмом у всій повноті проявився 
нескорений дух нашого народу. 

 В оповіданні “Воля до життя” Олександр Петрович пише: “Людина на війні – 
це воля”. Є воля – є людина. Немає волі – нема людини! Скільки волі, стільки й 
людини! У 1943 році Довженко написав кіносценарій “Україна в огні”, але Сталін 
заборонив його постановку, бо показуючи героїзм народу у битві з фашизмом, 
письменник не показував самого вождя. 

 А.С.Малишко під час війни служив військовим кореспондентом. За цей час 
він видає 7 збірок, серед яких “До бою вставайте !”, “Україно моя”, остання з яких є 
найяскравішим вічним поетичним явищем років війни. У цих поезіях він передав 
щирий особистий біль за рідну землю, віру в її визволення: 

А ти люби, й страждай від ран, 
І не наказуй серця муки. 
Колись тебе охрестять внуки. 
Простеньким словом – ветеран. 

 Леонід Первомайський з перших днів війни у діючій армії на посаді 
кореспондента. Під час війни він написав чимало ліроепічних творів, серед яких 
найвідомішою лишається “Пісенька”: 
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О ночі суворі і дні бойові! 
І чоло козацьке, і груди в крові, 
Горять на світанні 
Заграви багряні, -–  
Одначе не треба, не треба тужить! 

 У роки Великої Вітчизняної війни з’являється фронтова поезія. Вона 
представлена у вигляді листів, звернень, посвят: “Відповідь бійцям на фронті” 
П.Тичини; “Бійцям Південного фронту” М.Рильського; “Лист до земляків” 
В.Сосюри; “До бійця” Л.Первомайського. 
Слідом за фронтовою лірикою з’являються ліричні, лірико-етнічні поеми, 

виповнені патріотичними почуттями авторів. Серед них вирізнялися поеми 
П.Т.Тичини “Похорон друга”, А.О.Малишка “Полонянка”, В.Сосюри “Мій син”. 

У розвиток воєнної художньої прози зробили свій внесок і прозаїки: 
Ю.Яновський “Земля батьків”, Ю.Смолич “Мирні люди”, О.Копиленко “Невтомне 
життя”, “Перші ластівки” української воєнної прози великих форм зберегли своє 
значення і сьогодні. Це роман В. Собка “Кров України”, Н.Рибака, “Зброя – з нами”, 
повісті В.Скляренка “Україна кличе”, В.Козаченка “Ціна життя”. 

Публіцистика у роки війни стає всюдисущим жанром. Стають поширеними 
нариси, статті, репортажі, портретні зарисовки. 

На передній план у роки Великої Вітчизняної війни виступило слово, 
безпосередньо призначене для масового сприймання. 

 
  

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ –  
ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ВИХОВАННЯ ПАТРІОТА  

 
В.М.Кошова 

 (Решетилівська гімназія) 
 
 В умовах державотворення школа виконує найблагороднішу місію – 

виховання громадянина, високоосвіченої, висококультурної людини, орієнтованої 
на загальнолюдські цінності. Процес виховання є одним із головних пріоритетів 
освіти. 

 Сьогодні становлення молоді відбувається за умов реформування 
українського суспільства, ускладнення його соціальної структури, зміни ідеалів і 
цінностей, утвердження ідейного й морального плюралізму, що впливає на 
формування свідомості, духовності та культури. 

 Загальний рівень культури молоді знижується, зникає інтерес до вселюдських 
цінностей, класичної літератури, музики, театру, знань. Водночас підвищується 
попит на масову культуру, зростає рівень злочинності, гостро постають питання 
жорстокості, насильства, поширення шкідливих звичок у молодіжному середовищі. 
Соціальні негаразди і труднощі сучасного життя є наслідком морального 
зубожіння, загальнокультурного невігластва, бездуховності. Ці проблеми не 
оминули деякою мірою і наш навчальний заклад. Були проведені соціологічні 
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дослідження, результати яких засвідчилии, що основним орієнтиром має стати 
громадянське у вихованні учнівської молоді.  

 У своїй роботі педагогічний колектив Решетилівської гімназії імені 
І.Л.Олійника значну увагу приділяє узагальненню знань учнів про правила 
культури поведінки у навчальному закладі, вдома, у громадських місцях, 
усвідомленні ними загальноприйнятих норм поведінки в суспільстві. 

 Реалізувати поставлені завдання прагнемо, поєднавши всі складові 
компоненти виховання: мотиваційно-ціннісні, змістовно-технологічні, 
процесуальні, організаційно-управлінські, навчально-методичні. 

 Виховний процес здійснюється з використанням сучасних педагогічних 
технологій: особистісно-орієнтовної освіти, формування творчої особистості, КТВ. 
Розроблений проект „Країна Ввічливості”, який розрахований на поширення знань 
серед учнів про культуру поведінки, вироблення вмінь та навичок поведінки, 
формування почуття смаку. Для впровадження даного проекту застосовуємо 
найбільш ефективні форми роботи: гра-подорож, тренінг, рольова гра, мозкова 
атака, години спілкування та інші. Наприклад: учні 5 класів на класних годинах 
здійснюють подорож по країні Ввічливості. Вони вивчають правила ввічливої 
людини, відвідуючи „Мис чемної людини”, вулицю „У гостях” та інші. 

 Розглядаючи тему „В гостях у театру”, вчитель ставить за мету ознайомити 
дітей з історією створення театру, опрацювати правила поведінки в театрі, щоб 
потім відвідати з учнями даний заклад. Збираючись у туристичну подорож, 
проводимо цикл класних годин на тему: „Поведінка у громадському транспорті”, 
„Ми відвідуємо музей”, „Як говорять у громадських місцях” , „У метро” та інші. Це 
дає можливість не тільки теоретично провести з школярами навчання, й 
використати набуті вміння у життєвій ситуації. 

 Культура являє собою результат діяльності людини, систему взаємовідносин 
між людьми. Французький письменник А.Сент – Екзюпері писав: „ Єдина реальна 
розкіш – це розкіш людського спілкування”. Адже завдяки спілкуванню між 
людьми формуються їхні почуття та переконання. Успішне спілкування залежить 
від знань і дотримання звичаїв, традицій свого народу, рівня ввічливості. Тому 
прагнемо навчати дітей спілкуватися. Особливо активну участь школярі беруть у 
проведенні нетрадиційних заходів „Ярмарках ввічливості”, „Рицарських турнірах 
ввічливості”, „Дні ввічливості”. Популярністю серед дітей користуються тренінгові 
заняття „Як ми вітаємось”, „Телефонна розмова”, „За чашкою чаю” та інші. 

 Щоб виховати висококультурного громадянина України, великого значення 
надаємо розвитку дитячих нахилів та здібностей. Учні мають можливість 
спробувати свої вміння в гімназійних конкурсах „Міс і Містер гімназія”, 
„Подружки Барбі”, „Шкільний олімп”, ”Підліток-ерудит”, у фестивалі „Моя 
Україна – червона калина”. До проведення даних конкурсних програм включаємо 
завдання, пов’язані з культурою поведінки. Це такі: розв’язати ту чи іншу життєву 
ситуацію, кросворд, в якому вміщені запитання з історії виникнення культури 
поведінки тощо.  

 Не відмовляємося і від традиційних форми роботи: - бесід, зустрічей. 
 Важливим аспектом нашої діяльності є створення виховної атмосфери у всіх 

аспектах життєдіяльності дітей, єдність вимог до них, уміле використання 
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різноманітних методів і прийомів виховання, які не суперечать один одному, а 
отже, не спонукають особистість до роздвоєння. 

 Одним із важливих складових даного процесу є співпраця вчителів і батьків. 
Мета даної діяльності – встановити реальні можливості виховного потенціалу 
кожної сім′ї, створити умови для співпраці, коригувати помилкові погляди батьків 
на питання виховання навичок культури поведінки. До підготовки та проведення 
виховних заходів залучаються батьки, бабусі, дідусі, громадськість. Особливо 
чекають у сім′ях свят „З бабусиної скрині”, „Дідусева корзина мудрості”, Дня сім′ї. 
Це дає можливість дітям з вуст своїх рідних поглибити знання про звичаї і традиції 
своєї родини, свого краю.  

 На цьому робота педагогічного колективу не завершується. Він завжди у 
пошуку. Працювати творчо – це покликання вчителя.  

 
 

ПОШУК ТЕХНОЛОГІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ У МОЛОДОГО 
ПОКОЛІННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ТА 

ГРОМАДСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОЛЮ ВІТЧИЗНИ  
 

Г.І.Ляшенко 
 (Попівська ЗОШ, Карлівський район) 

 
 2005 рік Радою Європи оголошено роком громадянської освіти. Сучасна 

українська педагогіка спирається на багату національну спадщину, кращі традиції у 
вихованні громадян. Розроблені і впроваджуються різні технології громадянської 
освіти, але єдина їх мета – громадянин-патріот, який цінує та готовий відстоювати 
ідеали свободи, демократичні цінності, честь своєї Батьківщини.  

 Змістове наповнення курсу історії та основ правознавства базується на 
громадянознавчих засадах. Воно спрямоване на виховання в особистості рис 
патріота України, активного компетентного громадянина, людини з 
гуманістичними і демократичними цінностями. 

 Але як використати змістове наповнення уроку для виховання громадянина- 
патріота досить складне завдання. 

 За роки незалежності України різноманітні концепції національного 
виховання захищають наше вчора, не завжди вказуючи, що маємо захищати завтра. 
А освіта і педагогіка мають набути випереджальний характер, тобто бути 
націленими на майбутнє, на розв’язання проблем нового часу, розвиток творчих 
здібностей вихованців, формування в них проектної культури, нових способів 
мислення і дії. Проектна діяльність проект від латинського слова – кинутий вперед 
– це той етап новітньої педагогічної технології, що має майбутнє. Цей метод є 
чудовим дидактичним засобом активізації пізнавальної діяльності, розвитку 
креативності й водночас формування певних рис особистості. Проектної культури 
необхідно вчити і вчителів. Вивчивши методику складання проектів, методичне 
об’єднання учителів історії кожне розглянуте теоретичне питання навчального 
характеру завершує складанням проекту. 
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 Складання проекту відбувається у творчих групах, до яких залучаються 
молоді і досвідчені, заслужені і початківці. В розробку проекту по впровадженню 
громадянської освіти залучали і ветеранів Великої Вітчизняної війни, працівників 
краєзнавчого музею, працівників правоохоронних органів. Чотири творчі групи 
досліджували можливості формування свідомого громадянина – патріота: 1 група – 
в курсі громадянської освіти; 2 група – в курсі історії та основ правознавства; 3 
група – в організації позакласної та позашкільної роботи; 4 група – в організації 
шкільного життя (шкільне самоврядування). Робота всіх творчих груп зафіксована 
у впорядкованому зібранні, що стосуються досліджуваної проблеми. Групи на 
презентації демонструють результати свого досвіду, матеріали фахових 
періодичних видань, досвід зарубіжних та вітчизняних педагогів, представлені 
матеріали обговорювалися, доповнювалися всіма членами методичного об’єднання. 
У результаті спільної роботи накреслили зорієнтовану на майбутнє власну 
технологію виховання свідомого громадянина-патріота. 

 В основу технології поклали теоретичні і практичні надбання відомого 
українського педагога Г.Ващенка і особливо ті моменти, що стосуються 
використання минулого для виховання патріота – громадянина. Ващенко радить у 
вихованні минулого з його культурними скарбами і черпати зі скарбниць інших 
народів те, що є найкращим і що відповідає нашій духовності, дає нам тверді 
основи для створення свого власного виховного ідеалу.  

 Велике значення у патріотичному вихованні молоді відіграє пошукова робота. 
Вона дає можливість розкривати невідомі сторінки історії нашого краю, відновлює 
у пам’яті людей імена героїв. Найдоступніший вид пошукової роботи – вивчення 
свого роду. Знати свій родовід, зберігати про нього нетлінну пам’ять означає 
любити свою Вітчизну. Це обов’язок не тільки перед минулим, але й перед 
майбутнім поколінням.  

 Я закликаю дітей не соромитися тих трудових нагород, почесних грамот, які 
отримали їхні рідні в радянський час. Гордитися тими нагородами, возвеличувати 
тих, хто їх отримав, віддавати їм почесті, записувати їхні спогади. Як, наприклад, 
спогади жительки нашого села Шовкової Надії Павлівни, яка в 1975 році була 
нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора. Орден вручали в залі 
Верховної Ради України. А які цікаві розповіді записують діти від своїх батьків-
піонерів 60-70 років про піонерів - героїв Великої Вітчизняної війни.  

 Багато даних черпаємо з досліджень родоводу для написання історії села. Діти 
несуть і фото давніх часів, старі газети, журнали, книги, документи, листи. Хай це 
буде зберігатися в школі, а потім через багато років під час зустрічей випускників 
ще раз переглянуто. Хай буде збережено в сім’ях, а потім передано нащадкам. Але 
буде збережено. В цьому теж патріотизм. І в своїй школі ми не раз закликаємо дітей 
бережіть сімейні реліквії сімейні альбоми, щоб потім на схилі літ передати своїм 
дітям. 

 Практичною школою демократії для учнів стає учнівське самоврядування. 
Григорій Ващенко радить звернути увагу на школу як учнівську громаду – учні 
мають привчатися ретельно виконувати свої громадські обов’язки й відповідати за 
них перед шкільною громадою і педагогами». Він радить роботу органів 
самоврядування спрямовувати тактовними і досвідченими педагогами. Як класний 
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керівник я підтримую тенденції по переведенню всього процесу виховання в школі 
в річище організації діяльності шкільного колективу. А завдання вчителя 
заохочувати, підтримувати, спонукати і вчити дітей відстоювати свої позиції. 
Найважливіші рішення розглядаються на зборах всього колективу та шляхом 
проведення референдумів. Обов’язковим моментом самоврядування є вибори 
органів самоврядування. У дітей формуються навички проведення передвиборчих 
кампаній, участі у виборах, розробки та реалізації своєї програми, апеляції до 
владних структур. І як приклад: два роки в класі шляхом референдуму введено 
штрафування порушників. Виник конфлікт. Питання про об’єктивність 
проведеного штрафування розглянуто у «вищій інстанції» – Верховному суді 
школи. Задоволеними залишилися всі. Діти переконані: їхні інтереси у шкільній 
державі захищені. Активна позиція особистості, досвід громадянських дій, 
демократичної поведінки й ефективного спілкування, так необхідного учасникам 
шкільного самоврядування, формується під час вивчення курсу «Ми – громадяни 
України». На уроках курсу діти складають практично-організаційні проекти по 
удосконаленню роботи органів шкільного самоврядування. Така демократично 
організована система шкільного життя сприяє формуванню в дітей почуття 
патріотизму до свого класу, до своєї шкільної держави, до рідного краю, до 
Батьківщини. 

 Туристичні походи, екскурсії організовую з метою виховання у школярів 
громадянської і національної свідомості, поваги до історичного минулого народу. 
Незабутньою буде поїздка до столиці нашої Батьківщини м.Києва. Біля будинку 
Верховної Ради розповідала про те, як Україна стала незалежною, і як замайорів 
вперше Державний Прапор. 

 Кожен раз, коли відвідуємо наш обласний центр, приходимо до краєзнавчого 
музею: там є експонат з Карлівщини – федорівський ідол. А в музеї м.Краснограду 
подовгу зупиняємося біля експонатів, які розповідають про минуле Карлівщини. 
Вже два роки підряд їдемо до Опішні, до Диканьки. 

 Свою захопленість історичними місцями, інтелектуальну насолоду від 
отриманої інформації намагаюся передати своїм вихованцям, прагну виховати в 
них емоційну культуру, так необхідну для виживання людини в новому тисячолітті. 
Недарма східна мудрість твердить: «У наповненому серці є місце для всього, у 
порожньому немає місця ні для чого». 
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ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ, ЛЮБОВІ ДО 

РІДНОЇ ЗЕМЛІ ЗАСОБАМИ КНИГИ  
У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ 

 
З.П.Лихопій  

(Лазірківська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
 

Перебудова школи і педагогіки, нове осмислення завдань національно-
патріотичного виховання вимагає насамперед реалізації фундаментального 
принципу народності виховання в змісті освіти. Педагогічний колектив працює над 
створенням школи, яка б виховувала учнівську молодь, здатну успішно жити в 
оновленому суспільстві, забезпечила б виховання національної свідомості учнів 
різних вікових груп, ми прагнемо, щоб у закладі панував український національний 
дух, виховувалось нове покоління українських громадян-патріотів. Для досягнення 
цієї мети школа, зокрема шкільна бібліотека, проводить велику роботу, яка 
покликана спряти прилученню дітей до історії, культури народу, виховувати 
почуття гордості за свій народ. 

Велике значення у роботі бібліотеки має наочна форма популяризації книги – 
книжкові виставки та тематичні полички які викликають бажання підійти 
подивитися та після отримання інформації від бібліотекаря взяти книгу для 
читання. Тематика їх найрізноманітніша: ”Люблю тебе, мій рідний краю”, “В 
України сива давнина”, “Надихає нас на творчість рідна Оржицька земля”, “Їх 
імена у серці і в граніті”, “Ми вас не забули, герої” та ін. До виставок готуються 
рекомендаційні списки літератури. Та особливо ефективна форма роботи – 
бесіда біля оформленої книжкової виставки. Діти полюбляють виставки-
кросворди та виставки-вікторини на різноманітну тематику. Адже серед 
літератури, що подана на виставці, вони самостійно знаходять ту книжку, де 
можна знайти відповіді на запитання, що їх хвилюють. Цікаво пройшов ранок 
“Наші славні поети-земляки”, в якому взяли участь поет Ткаченко та дружина 
В.Підпалого – Ніла Підпала.  

У позаурочній виховній роботі учні мають можливість розширити, поглибити 
знання з історії українського народу, його багатовіковою боротьбою за свободу і 
незалежність, багатою культурою, традиціями, звичаями і обрядами. 

Важливими традиційними засобами патріотичного, гуманістичного і 
громадянського виховання молоді є символи, пов”язані з козацтвом. У школі діє 
об”єднання “Козачата”. З жартами, піснями, козацькими стравами відбулося 
театралізоване свято, присвячене козацькій кухні ”Їж та хвали: щоб ще дали”. 
Готуючись до свята, діти цікавилися книгами про життя і побут українських 
козаків, їхнє дозвілля, ремесла. Конкурс ерудитів “Тої слави козацької повік не 
забудем”, присвячений дню українського козацтва, розширив знання дітей 
про січове лицарство козацтва, про героїчні звитяги українського народу.  

Завдяки етнічним символам у свідомості кожного українця виникають дорогі 
серцю образи дитинства, рідного краю, батьківські хати. Так усе це було поєднано 
під час проведення усного журналу “Вишиту колоссям і калиною називаєм гордо 
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Україною”. Кожна сторінка журналу переплетена любов”ю до отчого дому, 
гордістю за її людей, вірою у щасливе майбуття. А як хвилююче звучав вірш 
поетеси Л.Пономаренко – Таран “Я не поїду, мамо, за кордон”, що його читала 
учениця 11 класу. Молодь вабить закордонний побут, сервіс, мода, але водночас 
вона розуміє, що воістину щасливою може бути людина лише на рідній землі. 

Синівські почуття любові до рідного народу споконвіку виховували в дітей 
символи-обереги етнічної пам”яті: калина, верба, рушник, лелека. Матеріали про 
них зібрані в кімнаті народознавства. Тут проходять театралізовані свята 
літературних творів, які стають прикладом конкретних життєвих ситуацій. 

Однією з форм популяризації літератури є літературно-історична гра “Любіть 
Україну, як сонце любіть”. Вона складається з 5-ти турів і історичного 
літературного калейдоскопу, конкурсу на краще читання віршів про Україну, бліц-
конкурсу капітанів та їхніх команд, конкурсу на кращого народознавця “З 
бабусиної скрині”. Отже, цей історико-літературний похід у формі змагання 
заохочує знати рідну мову, традиції, звичаї, обряди, викликає гордість за свій народ, 
бажання бути його патріотом. 

Літературний вечір-реквієм “Народе мій, до тебе я ще верну…”, присвячений 
життєвому і творчому подвигу митців, репресованих у 20-ті роки. Він передбачає 
самостійне опрацювання учнями літератури “розстріляного Відродження”. 
Повернути імена загиблих у пантеон нашої національної культури, припасти до 
джерел їхньої творчості, пам”ятати минуле заради майбутнього – наш священний 
обов”язок. 

Ніколи не зітреться з нашої пам”яті Чорнобильська трагедія. Вона ввійде в 
історію, в усі хроніки людства як незагойна рана на тілі України. В ці сумні квітневі 
дні у школі проводяться уроки пам”яті, уроки-спогади, на яких діти розповідають 
про тих, хто допомагав у скрутну хвилину, хто загинув, прикриваючи собою чорну 
безодню блоку. Запрошуємо на ці уроки очевидців подій, які проживають у нашому 
селі, піклуємося про благоустрій територій біля пам”ятного знака чорнобильцям. У 
бібліотеці організовуються книжкові виставки, проводяться огляди літератури, які 
розповідають про мужність, героїзм, патріотичні почуття тих, хто рятував рідну 
землю від чорнобильської біди. 

Глибокі почуття патріота-поборника дружби народів, миру в усьому світі 
пробуджують в учнів символи Вітчизни-Матері, Вічного вогню та інші святині 
народної пам"яті. Перед відзначення 60-річчям Перемоги у бібліотеці була 
влаштована книжкова виставка "Україна в огні", прочитана лекція для 
старшокласників “Новий порядок” нацистів на окупованих українських землях”, 
оголошений конкурс плакатів на військову тематику. 3 успіхом проходять 
бібліографічні огляди книг на теми: “Юні герої Великої Вітчизняної війни”, “Прах 
мільйонів жертв стукає в наші серця”. Години пам’яті “Вклонімося і мертвим, і 
живим” запам'ятаються учням 5-8 кл.  

У рамках проведення свята у школі відбудеться науково-теоретична 
конференція “Наш край у роки Великої Вітчизняної війни”, літературно-музична 
композиція “Нас пісня вела до Перемоги” та усний журнал “Рядки, обірвані 
кулею”, присвячений письменникам, поетам, що не повернулися з доріг Великої 
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Вітчизняної війни, підготовлений учнями старших класів, читацька конференція “У 
війни не жіноче обличчя” по книзі Б.Васильєва «А зорі тут тихі». Мета цих заходів 
– сформувати ненависть і відразу до війни, допомогти школярам усвідомити те, що 
для збереження миру необхідні зусилля всіх людей Землі.. Отже, надаючи великого 
значення національно-патріотичному вихованню, школа активно працює у цьому 
напрямку, впроваджуючи інноваційні технології національно-патріотичного 
виховання. 

 
 

ЛІТЕРАТУРНЕ КРАЄЗНАВСТВО  
ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

 
А.В.Лисенко  

(ПОІППО) 
 

 В останні роки наша держава стоїть перед завданням презентації власного 
історико-культурного надбання перед європейською і світовою спільнотою. 
Осмислення своєї ролі на тлі культури не можливе без живого інтересу до 
літературної та історичної спадщини рідного краю. У наукових дослідженнях 
вчених В.Неділька, Є.Пасічника, Н.Волошиної, Б.Степанишина та ін. 
підкреслюється, що пріоритетним у новому педагогічному мисленні завжди 
ставимо власне, українське, народне, національне. Осягнення й втілення 
загальнолюдської, планетарної педагогічної культури йде через рідну культуру і 
літературу. Важлива роль у цьому процесі належить вивченню літературного 
краєзнавства, бо саме література рідного краю прилучає дітей до духовних 
скарбниць свого народу: національного фольклору, теологічних джерел, літописної 
спадщини, самобутнього мистецтва. Науковець-дослідник Л.Куценко переконаний, 
що літературне краєзнавство – це важливе знаряддя патріотичного, морально-
етичного виховання, дійовий засіб поглиблення знань з літератури і розвитку 
пізнавальних інтересів школярів та молоді. Він радить викладачам літератури 
широко використовувати фольклор, ґрунтовні історичні дослідження у системі 
літературного краєзнавства, а також розглядати його важливою складовою 
позакласної роботи з літератури, зокрема наголошує, що до пошуку разом із 
учителем мають включатися учні. 

В.Неділько впевнений, що вивчення розділу “Література рідного краю” сприяє 
вихованню національної самосвідомості, зацікавленню учнів історією рідного 
краю, його фольклорними традиціями”, радить у школах, коледжах організовувати 
малі академії народних мистецтв, де практикувати проведення вечорів народної 
думи, історичної пісні, зустрічі учнів із кобзарями, народними умільцями. 
Доцільним вважає науковець “створення літературно-музичних, літературно-
драматургічних, літературно-краєзнавчих гуртків, випуск літературних газет 
краєзнавчого змісту, альманахів, оскільки все це збуджує в учневі різноманітні 
літературні інтереси, потяг до художньої творчості”. 
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Література рідного краю, попри повсякденне акцентування уваги на 
відродженні національної духовності, часто залишається відстороненою від 
навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі. Однією з причин кризових 
явищ в освіті є відхід від народного кореня духовності, рідної мови, літератури, 
багатої національної культури. Без знання пройдених доріг, без відчуття своєї 
історії, без занурення у стихію рідної мови не буває народної наповненості 
сучасників, глибокої національної свідомості. 

Вивчення літератури рідного краю, його духовного життя, національних 
традицій, формування національної свідомості, патріотизму є могутнім виховним 
засобом, який стимулює самовдосконалення і саморозвиток учнів, для яких 
приклад вихідця з рідного краю слугує дійовою моральною школою. 

Упродовж століть складалися на Полтавщині стійкі літературні традиції. Вони 
завжди були живучі й стимулювали подальший розвиток літератури рідного краю. 
Літературна Полтавщина багата іменами: від літописця С.Величка, поета-філософа 
Г.Сковороди, фундатора нової української літератури І.Котляревського, плеяди 
поетів-романтиків (Л.Боровиковського, А.Метлинський), корифея української 
прози Панаса Мирного, спокійного лірика В.Самійленка, великого неокласика 
М.Зерова, доброго сміхотворця О.Вишні, неперевершеного О.Гончара до 
художників-істориків П.Загребельного та В.Малика. Полтавська земля надихала на 
творчість О.Пушкіна і Т.Шевченка, Марка Вовчка і Лесю Українку, В.Короленка і 
В.Маяковського, П.Тичину і В.Сосюру. Наші талановиті попередники створили 
міцне підґрунтя для дерева літератури, яке нині називається літературною 
Полтавщиною, і від якого ростуть нові й нові пагони. Ряди майстрів красного 
письменства Полтавщини за останні роки поповнилися новими іменами – членами 
Спілки письменників України стали П.Ротач, А.Шевченко, В.Тарасенко, Н.Фурса, 
М.Костенко, В.Кулик, прозаїки Ю.Дмитренко, В.Карпенко, П.Стороженко та ін. 

Уже стало традицією проводити уроки літератури рідного краю, які міцно 
вписалися в систему літературної освіти наших школярів. Літературне краєзнавство 
– це специфічна галузь науки про літературу, предметом якої є вивчення 
фольклорної спадщини та літературних творів, художніх творів, навіяних 
природою, історичними подіями, традиціями, звичаями, побутом і людьми певного 
краю. Шкільне літературне краєзнавство багатогранне. Посутнє місце в ньому 
займають уроки літератури рідного краю, що мають свої особливості. По-перше, їх 
планувати треба, враховуючи специфіку літератури як виду мистецтва; по-друге, 
добирати літературні твори і мистецький матеріал високої літературно-естетичної 
вартісності; по-третє, вміло поєднувати ознайомлення краєзнавчої літератури з 
використанням образотворчого мистецтва, музики, архітектури, історії, релігії, 
філософії свого краю тощо; по-четверте, забезпечувати формування естетичних 
смаків, переконань, ідеалів школярів відповідно до людино-/ народно-/ україно-/ 
знавчих традицій; по-п’яте, виробляти особистісне ставлення до художньої 
літератури рідного краю, щоб допомогти учневі-читачеві й людині самовиразитися, 
самоствердитися й усвідомити, що митці-земляки не тільки відображають своє 
сприйняття світу, а й передають енергію власного бачення життя з його добром і 
злом, красою і потворністю і цим допомагають дитині творити своє Я в єдності з 
природою, людством, нацією, рідним краєм. 
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Тож мета уроків літературного краєзнавства – осягнення учнями глибинної 
сутності спадщини митців свого краю, космосу духу земляків, реалій дійсності, 
сприйняття й поцінування їхнього художнього набутку, плекання почуття гордості 
за творчих людей, славних краян. 

Звернення до різноманітних місцевих матеріалів, вивчення програмових 
творів, пов’язаних з Полтавщиною, навіть стислий огляд чи загадка про видатних 
людей, чиє життя пов’язане з рідним краєм, сприяє національному вихованню 
школярів, формує в них високе почуття патріотизму, національну гордість за 
минуле й сучасне рідної землі – “Малої Батьківщини”, а також великої нашої 
держави України. 

 
 

РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У СИСТЕМІ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ 

 
А.В.Лісова  

(Ряськівська школа, Машівський район) 
 

 Державні національні документи з питань сучасної освітньої політики в 
Україні оцінюють освіту як важливий засіб забезпечення здоров`я нації та 
екологічної безпеки. Вказується в них і головна стратегія на цьому шляху –  

досягнення сталого людського розвитку. Йдеться про збалансований розвиток, 
коли підтримується рівновага між споживанням людства та самовідновленням 
природи. Суспільство може споживати природні ресурси протягом певного часу не 
більше, ніж природа, встигає їх відновити, і суспільство може виділити у довкілля 
стільки відходів, скільки може розкластись у природному кругообігу, не 
викликаючи його деструкції. 

 Це є перший за значенням екологічний об`єктивний факт, який ми, дорослі, 
маємо добре усвідомлювати, незалежно від свого фаху, віку та пояснювати дітям 
ще змалечку. 

  Упродовж останніх століть людство бездумно порушувало природну 
рівновагу, що призвело до глобальних екологічних проблем Землі. До розвитку 
екологічної кризи причетний кожен землянин. Це другий важливий факт, що маємо 
усвідомити ми – дорослі та наші діти.  

 На школу покладається завдання не тільки забезпечити усвідомлення учнями 
сутності збалансованого розвитку суспільства, а й сформувати навички 
врівноваженого споживання, здорового способу життя . Тоді можна буде 
сподіватися, що майбутній менеджер виробництва, оператор ЕОМ, фермер чи 
агроном на своєму робочому місці не зможе порушити екологічні вимоги, оскільки 
це означатиме для нього піти проти своїх особистих принципів і переконань. 

 Чому, не зважаючи на екологізацію змісту загальної середньої освіти, 
організацію практичних егологічних справ учнів у школі, у громадських дитячих 
організаціях з екологічним напрямком тощо, рівень екологічної культури учнів 
низький?  
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 Серед низки причин на сучасному етапі найвідчутніші дві: 
- недостатня особистісна орієнтація процесу екологічного виховання у сім`ї , 

школі та у позашкільних закладах; 
- нагромаджений негативний досвід спілкування з природою, що домінує у 

суспільстві та переймається дитиною у сім”ї як усталений стереотип. 
 Для усунення першої причини нині, як ніколи, сприятливі умови, оскільки 

одним із пріоритетів державної політики у розвитку освіти визнана особистісна 
орієнтація – орієнтація на формування особистісних цінностей школярів. Природа – 
важлива суспільна цінність, оскільки є джерелом задоволення матеріальних потреб 
людства – у середовищі та засобах існування, а також пізнавальних, естетичних 
комунікативних рекреаційних та інших духовних потреб.  

Завдання екологічного виховання полягають у наступному:  
- формувати у дітей усвідомлення того, що людина є частиною природи 

і я відповідає за неї як національну і загальнолюдську цінність;  
- дати школярам знання, практичні вміння і навички раціонального 

природокористування; 
- розвивати здатність оцінювати стан навколишнього середовища , 

приймати правильні рішення для його поліпшення.  
 Показниками того, що перелічені завдання виконуються, є екологічно 

доцільна поведінка, здоровий спосіб життя, активна екологічна позиція дітей, різні 
дії на поліпшення стану довкілля, постійний систематичний самоконтроль за 
своєю природовідповідністю.  

 Щодо усунення другої причини – домінування у суспільстві негативного 
досвіду спілкування з природою, що засвоюється дитиною у сім”ї та найближчому 
соціумі , – на школу покладається роль осередку екологічних ініціатив – широкого 
просвітництва серед батьків, особливо молодих, організації колективних 
екологічних проектів, учнівських та спільних із дорослими, написання листів-
звернень з екологічними пропозиціями до державних та адміністративних органів, 
преси, телебачення, створення громадських рухів екологічного спрямування, 
залучення учнів до участі у дитячо-молодіжних громадських організаціях тощо. 

 Перед педагогами стоїть завдання виховання громадян нового типу, 
справжніх господарів рідної землі: знаючих, творчих, відповідальних. Кожен 
громадянин України може і повинен стати природолюбом, природоохоронцем. 
Виховання у підростаючого покоління бережливого ставлення до природи є 
важливим фактором виховання любові до Батьківщини. Адже відомо, що по - 
справжньому, свідомо можна любити тільки те, що глибоко розумієш і знаєш. 
Любов до Батьківщини – це, у першу чергу, любов до тих місць, де ти народився і 
ріс, де ти живеш і працюєш. А тому педагогічний колектив Ряськівської середньої 
школи приділяє велику увагу екологічному вихованню учнів на місцевому 
матеріалі. У 1992 році був створений і функціонує зараз як один із виховних 
центрів школи , екологічний куточок  

“У безсмерті природи – безсмертя людини”. Мета його створення – сприяти 
екологічній освіті та вихованню учнів, звернути їхню увагу на проблеми екології 
рідного краю та формувати почуття причетності до природоохоронної справи, яка 
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проводиться на Полтавщині, в Приоріллі; показати, що можуть учні практично 
зробити для збереження природи рідного краю. 

 Куточок має два розділи. Перший – інформаційний, складається із таких 
стендів: “Заповідники України” , “Перлини Полтавщини”, “Кожна рослина 
унікальна і неповторна”, “Тварини Полтавщини, що підлягають охороні”, “Що їх 
чекає? Тих, хто народився вчора, сьогодні, завтра...”. Також тут розміщено 
інформацію про екологічну ситуацію в Україні, “Оріль - ріка “, “Бережіть 
природу”, “Червона книга”. Відповідно до кожного із них розроблені папки з 
інформацією, сценаріями виступів  

шкільної агітбригади “Первоцвіт”, матеріали пошукової роботи 
експедиційного загону “Сполох”. 

 Друга частина куточка – карта-схема “Мальовниче Приорілля – перлина 
рідного краю, гордість рящан”. На ній позначені озера, які утворює Оріль, 
розливаючись весною. На правому березі – листяний ліс, на лівому сосновий. У 
листяному лісі росте багато рослин, що підлягають охороні місця їх зростання 
віднесені на карту. Ця чудова місцевість знаходиться за п`ятсот метрів від школи. І 
саме тут, де завжди проходять навчальні екскурсії з біології та географії, у 1993 
році створено навчальну екологічну стежку. Її зупинки: “Школа”, “Річка Оріль”, 
“Круча”, “Листяний ліс”, “Ґрунтовий зріз”, “Підлісок”, “Сосновий ліс” - теж 
нанесні на карту . 

 Із метою пропаганди екологічних знань, формування екологічної свідомості у 
куточку проводяться виступи шкільної екологічної агітбригади перед учнями, 
батьками, гостями школи, туристами із інших шкіл. Куточок є місцем проведення 
екологічних тижнів, звітів пошукового загону “Сполох”. А розповісти є про що. 
Юні екологи дослідили куточки незайманої природи рідного краю, створили 
Червону Книгу околиць села Ряське, вивчили видовий склад орнітофауни, 
іхтіофауни, постійно ведуть спостереження за осінніми та весняними перельотами 
птахів, а інформацію надсилають до Національного університету ім. Т.Г.Шевченка, 
є учасниками природоохоронних акцій та експедицій. Традиційними стали осінні 
екологічні походи до соснового лісу, улюбленого місця відпочинку рящан та 
гостей села з метою очищення його від сміття. Учні є активними учасниками 
місячників упорядкування та озеленення території, постійно виконують доручення 
сільської ради по охороні та збереженню довкілля.  

 Юні екологи завжди у творчому пошуку. В 2001 році екологічний куточок 
доповнили куточком природи. За допомогою засушених рослин, опудал, малюнків, 
відтворено куточки рідної природи. Є в куточку об”єкти живої природи: кімнатні 
квіти, морські свинки, хом`ячки, перепілки, за якими доглядають діти. Тут можна 
познайомитися з гербарієм місцевих рослин, різними колекціями природнього 
матеріалу зібраними дітьми. Особливе місце займає агітаційна стінка, де міститься 
інформація про поведінкунав природі, рекомендації по проведенню 
природоохоронних заходів.  

 Нового змісту набула діяльність екологічного загону, коли у червні 1999 року 
Друга комплексна Орільська експедиція еколого-туристичного об”єднання 
“Орлан” (м.Дніпропетровськ) вивчала природні умови та культуру Приорілля з 
метою створення тут Національного природного парку “Орільський”. Тоді ж 
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відбулася перша зустріч юних екологів школи із членами експедиції. Вдруге 
природоохоронці зустрілися влітку 2000 року в еколого-туристичному таборі 
Орільської експедиції об`єднання “Орлеан” в селі Чернещина Магдалинівського 
району Дніпропетровської області. Там вони разом із членами експедиції 
проводили природоохорону й агітаційну 

роботу та виробили спільні дії по вивченню та охороні Приорілля. Співпраця 
із членами експедиції продовжується. Ми листуємося, надсилаємо результати 
пошукової роботи. Вони надсилають нам інформацію про хід роботи над 
створенням Національного парку в Приоріллі, номери журналу “Свята справа” 
(Зберегти перлини Приорілля). Надіслали два відеофільми  

“Оріль – ріка надії”, “Оріль 2000 – джерело натхнення”. Ці матеріали ми 
використовуємо при підготовці виступів екологічної агітбригади, у проведенні 
виховних заходів. На червень 2005 року планується робоча зустріч представників 
українських громадських організацій, які займаються проблемами річок, куди 
запрошують і юних екологів нашої школи. 

 Створення Національного природного парку “Орільський” у сучасних 
економічних умовах є дуже важливим для нашого села, адже єдине наше багатство 
– це чудова природа і працьовиті люди. А збалансований екологічно орієнтований 
туризм може стати вагомим чинником економічного розвитку регіону, створення 
нових робочих місць та додаткових прибутків на селі. 

 Отже, екологічне виховання учнівської молоді на місцевому матеріалі – 
важлива складова частина громадянського виховання підростаючого покоління. 

 
 

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА ШКОЛЯРІВ ЯК СКЛАДОВА 
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 
О.О.Магдик  
(ПОІППО) 

 
Успішність реалізації навчально-виховного і розвиваючого потенціалу курсу 

"Громадянська освіта" значною мірою залежить від урахування педагогами його 
особливостей. 

Змістові орієнтації громадянської освіти: 
• утвердження у свідомості учнів орієнтації на компетентність як базову 

цінність вітчизняного суспільного розвитку; 
• забезпечення підходу до громадянської освіти не як до сукупності нових 

знань, а як до своєрідної "моральної мети"; 
• надання предметній сутності громадянської освіти переважно практично 

орієнтованого характеру; 
• розвиток здатності до гуманістичного осмислення результатів людської 

діяльності; 
• формування принципів і критеріїв гуманізму - людяності, свободи 

особистості, рівності, справедливості, терпимості до інакомислення; 
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• подолання вестернізованого світосприйняття, орієнтації на низькопробні 
зразки масової культури, антикультури. 

З метою ефективного впровадження в практику загальноосвітніх навчальних 
закладів області регіональної моделі громадянської освіти Полтавським обласним 
інститутом післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського проведена 
наступна робота: 

• виважено і науково-обгрунтовано впроваджується у практику вчителів 
досить вагомі наробки з проблеми громадянської освіти; 

• кожним загальноосвітнім навчальним закладом області розроблені плани 
впровадження громадянської моделі відповідно до регіональної моделі 
громадянської освіти (Наказ від 08.06.2001 р. "Про план впровадження 
громадянської освіти у Полтавській області); 

• інститутом визначені експериментальні школи з апробації моделей 
громадянської освіти, лише у місті Полтаві таких шкіл 34; 

• розроблено проект "Інфраструктура громадянської освіти в загальноосвітніх 
навчальних закладах Полтавської області"; 

• заснований та діє Інформаційний центр громадянської освіти у рамках 
проекту "Освіта для демократії України"; 

• співробітники інституту брали участь у розробці навчально-методичного 
забезпечення шкільного курсу "Громадянська освіта" (9-11 класи)": 

• педагогам області постійно надається допомога у реалізації регіональної 
моделі громадянської освіти шляхом курсової перепідготовки, проведення 
семінарів, "круглих столів", індивідуальних, групових консультацій, тренінгів; 

• проведено сім обласних семінарів з проблеми "Громадянська освіта: 
проблеми теорії та практики", також районні семінари у м.Полтаві, 
Автозаводському, Крюківському, Новосанжарському, Рещетилівсьокму, 
Хорольському, Полтавському та Зіньківському районах із загальною кількістю 
учасників більше 500 осіб; 

• у вересні 2002 року на базі загальноосвітнього навчального закладу № 2 
м.Полтави інститутом були організовані авторські курси з проблеми "Громадянська 
освіта. Зміст. Задачі. Форми реалізації", на яких було перепідготовлено 45 вчителів 
історії шкіл області. 

З метою ефективної організації курсів була розроблена програма 
факультативного курсу "Методика громадянської освіти". 

Інститутом створено обласний банк даних про вчителів-ініціаторів 
впровадження курсів "Громадянська освіта" або "Ми – громадяни України". 
Передбачається впродовж 2005 року, дослідження рівня громадянської культури 
учнівської молоді. 

В області постійно удосконалюється система громадянського виховання і 
громадянської освіти підростаючого покоління. 

Виховання рис громадянськості учнів здійснюється: 
- у ході навчального процесу; 
- у системі позаурочної, позакласної, позашкільної роботи; 
- через учнівське самоврядування; 
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- шляхом залучення учнівської молоді до участі в олімпіадах, захисті наукових 
робіт, іграх "Дебати", Всеукраїнських конкурсах, симпозіумах, розробки і 
презентації індивідуальних або групових; 

- через створення циклу тестів, які покликані оцінити здатність учнівської 
молоді до творчого, аналітичного мислення. 

Інститутом впродовж 2002-2004 років проконсультовано більше 5000 
працівників області з проблеми "Громадянська освіта – світовий та вітчизняний 
досвіди". 

Реалізуючи положення проекту "Освіта для демократії в Україні" в області 
було виділено безкоштовно 1400 підручників "Громадянська освіта” (9-11 класи), 
що дало можливість розпочати викладання курсу "Громадянська освіта" у 23 класах 
області з залученням 943 – дев'ятикласників, 258 – десятикласників, 190 – 
одинадцятикласників. Спостерігається виразна тенденція збільшення кількості шкіл 
з вивченням курсу "Громадянська освіта". 

  ПОІППО планує: 
- організацію та проведення навчально-практичних семінарів з проблем 

громадянської освіти для вчителів, директорів, заступників директорів з виховної 
роботи з проблеми громадянської освіти; 

- створення постійно діючого консультаційного пункту для слухачів інституту 
та широкого кола представників області зацікавлених у розвитку громадянської 
освіти в Україні; 

- налагодження та підтримання зв'язків з громадянськими організаціями в 
галузі громадянської освіти в Україні з метою обміном досвіду та інформацією; 

- забезпечити доступ до інформації через Інтернет. 
 

Проблеми розвитку громадянської освіти на Україні і в області 
- Громадянська освіта не отримала офіційного визнання і запровадження через 

що відчувається брак її організаційного й методичного забезпечення; 
- Уроки громадянськості часто хибують дилетантизмом і примітивізацією; 
- Залишається нерозв'язаними проблемами фінансування у галузі 

громадянської освіти; 
- Нерозуміння окремими керівниками загальноосвітніх закладів області 

актуальності громадянської освіти. 
Докорінне реформування політичних, економічних, соціальних засад 

суспільного життя в Україні, звернення світової спільноти до практичного втілення 
концепцій глобалізації, постіндустріального обширу, інформаційних технологій 
тощо вимагають від сучасних загальноосвітніх закладів адекватної відповіді на 
виклик цивілізаційного поступу у формуванні особистості, здатної бути людиною 
свого часу. 

Громадянин XXI століття, як феномен консолідованих зусиль "навчання 
демократії", повинен уповні розкрити потенціал демократичних засад: 

- вміти цінувати і бути готовим відстояти ідеали свободи, права людини; 
- відповідально і компетентно брати участь у житті суспільства; 
- усвідомити власне, національне ідентифіковане місце вільної особистості 

серед вільних співгромадян; 
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- набути інтеркультурного менталітету та толерантного ставлення до інших 
ідей та думок. 

Посткомуністична трансформація, як процес становлення громадянської 
культури в Україні, покладає на систему громадянської освіти завдання 
стабілізації демократичної системи, оскільки повсякденна соціальна практика, 
критично низький рівень суспільного сприйняття демократичних орієнтирів та 
псевдодемократичні стосунки між державою, суспільством і особою відверто 
гальмують ходу демократії українськими теренами. 

Отже, ситуація вимагає чіткого спрямування шкільного навчально-виховного 
процесу на формування громадянської компетентності, політико-правових знань і 
політичних умінь, гідності і відповідальності молодих людей, свідомих 
демократичних принципів співжиття і пріоритетів прав людини. Програма 
передбачає такий зміст громадянської освіти, котрий запобігав би створенню в цій 
галузі замкненого термінологічного простору. Для громадянської освіти головним є 
формування зв'язків з реальним світом, уміння діяти, спрямування на реальну 
життєдіяльність. Молодь має отримувати практичні знання та уміння і при цьому 
усвідомлювати їх корисність. Громадянські знання повинні бути особистісно- 
орієнтованими. 

 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ РАЙОННОГО КЛУБУ „ДОПРИЗОВНИК” З 
ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

М.І.Медведєв  
(Лохвицький район) 

 
Клуб „Допризовниик” став школою військово-патріотичного виховання і 

підготовки до служби в Збройних Силах України. У цьому році виповнюється 15 
років із дня створення клубу. 

За цей час через духовно-фізичний гарт пройшли тисячі дітей. Заняття у клубі 
сформувало світогляд у багатьох дітей, що стало визначальним при виборі 
майбутньої професії. 

І тепер в клубі, спортшколі, школах району працюють тренерами і учителями 
фізкультури колишні випускники клубу «Допризовник». Дехто з випускників став 
офіцерами елітних підрозділів. 

У кращі часи клуб охоплював до 450 дітей по 10 напрямках. Працювало 26 
груп. Як і вся освіта, ми пройшли через економічну кризу в державі і оптимізацію, 
скорочення. Тепер працює 17 груп і охоплено біля 350 дітей. 

У клубі «Мистецтво двобою» юнаки і дівчата опановують у чотирьох групах 
боротьбу дзю-до і двохборотьбу кіокушинкай-карате. Керують цими гуртками 
випускники клубу, майстри спорту – тренер першої категорії Володимир Прядко та 
кандидат у майстри спорту Анатолій Саловський. 
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Постійно беруть участь в обласних і Всеукраїнських змаганнях дзюдоїсти. 
Серед них є призери і чемпіони різного рівня. Але найбільших успіхів здобули 
каратисти. Тут виховано більше 20 чемпіонів України. Спортсмени беруть участь у 
міжнародних змаганнях. На даний час ми збираємо кошти для поїздки на 
міжнародний турнір м.Токіо (Японія) переможця міжнародного змагання в Москві, 
володаря І дану Саші Солодкого. 

Ефективно працюють туристські гуртки. Туристи беруть участь у районних і 
обласних змаганнях, здійснюють водні, пішохідні, велосипедні походи по 
маршрутах району, області, України. Кожен рік туристи роблять категорійні походи 
в гори Карпат і Криму.  

Досить сказати, що найвищу гору України Говерлу гуртківці похрестили, 
тобто здійснили сходження, з чотирьох сторін. З 1992 року працює парашутний 
гурток. В кращі часи за нами, як підшефна, була закріплена Миргородська дивізія, 
де діти безкоштовно стрибали з парашутом. Останній раз ми стрибали над своїм 
містом в 2002 році, коли місцевий спиртзавод проплатив оренду літака. Ми маємо 
універсальні на всі групи м’язів тренажери. М’язову радість, можливість стати 
сильним і красивим дають гуртки атлетизму. Деякі хлопці виконали норматив І 
дорослого розряду з пауерліфтінгу . 

Більше 10 років при клубі працює Мотогурток, який дає не тільки технічні 
знання, а й вміння вправно водити мотоцикл. 250 наших учнів безкоштовно 
отримали права водія транспортних засобів категорії «А». А це, за найменшими 
розцінками 37,5 тис. гривень збережених батьківських коштів. Цей гурток має 
перспективу розширення матеріальної бази через районне ТСО. 

Ми маємо свою пневмозброю (гвинтівки і пістолети) і свій тир. Тут працює 
стрілецький гурток. 

Краса і спорт завжди ідуть поруч. Тому при клубі працюють гуртки 
спортивного танцю та шейпінгу, яких беруть участь майже у всіх міських і 
районних заходах. 

У клубі проводиться патріотична робота: організовуються зустрічі-бесіди з 
учасниками ВВВ, бувшими воїнами-афганцями, працівниками військкомату, 
міліції. Здійснюються походи по місцях бойової і партизанської слави. Надаємо 
допомогу ветеранам війни. Напиляти чи нарубати дров, занести вугілля, прибрати 
чи посадити город – це вже традиція для багатьох гуртківців. До занять у клубі 
залучаються діти, схильні до правопорушень. Багато прикладів, коли діти з 
девіантною поведінкою стають гордістю клубу і школи. Мною, як керівником 
клубу і педколективу в цілому, вивчається досвід роботи інших спортивних 
об’єднань, нові методи і форми патріотично-виховної роботи з дітьми і підлітками. 
Вивчаємо і закони, що регулюють ці питання, хоча частіше ці закони не 
підтверджені фінансово. Дуже перспективною, на нашу думку, є заява нового 
Міністра освіти і науки С.Ніколаєнка про відновлення ГПО в новій формі 
«Козачата», розробки зразкової Бахмацької школи ТСО. Недоліком є те, що в 
програмі немає основи – головного предмету, який би був фундаментом, 
наприклад, боротьба, а всі інші предмети факультативними. Бойові східні 
мистецтва, представниками в клубі яких є дзю-до і карате, і у фізичному і у 
моральному плані належать до іншої культури. Адже бойове мистецтво- це перш за 
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все мораль і філософія. У Незалежній Україні значно прискорились процеси 
відродження національної самосвідомості. На якій культурній і духовній скарбниці 
ми будемо виховувати молодь, таке майбутнє буде і для України. Найбільш 
цікавим, на мою думку, з точки зору національного відродження мистецтва 
боротьби, є навчально-методичний посібник львівського дослідника Володимира 
Пилата «Бойовий гопак». Бойовий гопак сьогодні – це комплексна система 
гармонійного розвитку особистості, що передбачає чотири напрямки 
вдосконалення: оздоровчий, фольклорно-мистецький спортивний та бойовий. Але 
мені, наприклад, не подобається обряд прощання, коли учитель закликає: «Ворогам 
України?» - і разом з учнями стверджує : «Смерть! Смерть! Смерть!»  

Із самого початку виникнення «Допризовника» мені хотілося створити 
універсальну форму підготовки майбутнього воїна. Адже окремості взяті всі 
дисципліни, які необхідні, наприклад, для десантника, в нас є. Навіть було 
заплановано через військкомати підготувати з атестацією взвод майбутніх 
десантників. Але державі не до армії, тим більше не до нас. 

Нами розроблена трьохрічна програма, яка має назву «Шлях майбутнього 
воїна». У цьому навчальному році ми почали апробацію цієї програми. Поурочно-
тематичний план розбитий на шість частин – 3 роки по 2 півріччя із зростаючою 
кількістю учбових годин.  

Головною метою програми «Шлях молодого воїна» є не тільки військово-
патріотичне виховання, а й фізично-вольовий, інтелектуальний, професійний, 
моральний розвиток особистості, формування у юнаків рис дорослої людини, 
якостей справжнього чоловіка. 

Попереду у нас чимало планів, нових ідей, які дадуть можливість виховати 
патріотів нашої держави. 

 
 

ДО ДЖЕРЕЛ ПАТРІОТИЗМУ 
 

П.І.Матвієнко  
(ПОІППО) 

 
Патріотизм - це любов до Батьківщини, до Вітчизни, одне з найбільш глибоких 

почуттів, закріплених віками. Мабуть, жодне слово зі своїм таким великим і 
конкретним значенням не зазнавало стількох тлумачень, інтерпретацій, 
фальсифікацій та перекручень, як це. Сьогодні є спроби навіть замінити його 
іншими словами при підкресленні любові до рідної землі, до свого народу. 

І все ж слово "патріотизм" залишається одним із тих небагатьох понять, які є 
основоположними, головними у вираженні громадянських почуттів, найвищих 
засад духовного світу людини. 

Особливе значення воно має нині, в непростих умовах утвердження 
національної свідомості, на новому етапі відродження національних традицій. 

Різноманітні спецкурси з українознавства, народознавства, що введені до 
навчально-виховного процесу школи, насичені багатогранною інформацією про 
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історію й культуру України, традиції та звичаї нашого народу. Проте у багатьох 
методичних посібниках із народознавства відсутні першооснови усвідомлення 
патріотичних почуттів, знання про рідний край. 

Саме на найвідоміших і найближчих явищах, подіях та деталях формується 
національна свідомість дитини й розкриваються перспективи пізнання світу. Нам 
необхідно визначити коло елементарних понять, якими ми повинні схвилювати 
дитячу душу і засіяти в ній зерна любові до малої батьківщини, до свого роду. 

Саме у дошкільному віці дитина входить у чарівний та загадковий світ 
пізнання, шукаючи відповіді на прості запитання. 

Цікавим є досвід деяких дитячих садків, де в групових приміщеннях 
розміщують фотомонтажі про сім'ї дітей: "У колі батьків"; "У колі бабусь і дідусів"; 
"Улюблені сімейні заняття"; "Наш будинок (квартира)"; "Рідна вулиця, пам'ятні 
місця" тощо. 

Заслуговує на особливу увагу блок питань, пов'язаних із засвоєнням 
моральних і духовних цінностей, які закладені в усній народній творчості, зокрема 
в народній пісні. 

Для нас має бути повчальним досвід японців, які домагаються, щоб дитина, 
котра йде до першого класу, знала десяток народних пісень, а випускник школи – 
не менше сотні. 

У дошкільному віці найбільший вплив на формування особистості дитини має 
українська казка, яка відзначається теплотою, оптимізмом, стверджує добро. 

Тож в умовах наступу, особливо через екрани телевізорів, жорстокості й 
культу сили, у тому числі й за допомогою дитячих мультфільмів американського 
зразка, особливої уваги заслуговують наші рідні, українські казки. Про їх роль й 
особливості використання так багато говорив великий педагог В.О.Сухомлинський. 

У початковій школі у свідомість дитини закладаються фундаментальні 
світоглядні поняття, моральні цінності, переконання. Тому особливості сприймання 
довкілля повинні відзначатися природністю і системністю в акцентах учителя, 
вихователя. Екскурс в історію роду, населеного пункту, рідного краю має 
поглиблюватися. Саме в початкових класах кожна дитина повинна сформувати 
уявлення про своє родове дерево. І зробити вона це зможе, звичайно, не за одну 
виховну годину і навіть не за один рік. 

Тому в різних навчальних і виховних ситуаціях дітям ненав'язливо ставляться 
запитання чи міні-проблемні завдання, які можуть мати різні варіанти, і з ними 
треба ознайомити й батьків. На основі окремих із них можна проводити цікаві 
виховні години, спільні заходи батьків і дітей, зокрема, виставки сімейних реліквій, 
найцінніших книг, красивих вишиванок і т.п. 

Учням старших класів доцільно запропонувати завдання написати твір про 
цікаву долю якогось родича, а потім провести конкурс цих творів. 

Для зміцнення пам'яті роду велике значення має виховання (і в дорослих, і в 
дітей) поваги до поховань предків. На жаль, українські цвинтарі піддаються 
зневажанню та забуттю. Тому треба частіше концентрувати увагу дітей (та й 
батьків) на цих питаннях. 

У початкових класах у дітей уже повинні скластися поняття сім'ї, родини, 
роду. Вони повинні знати всіх своїх хоча б дво- і троюрідних братів та сестер. 
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В умовах сільської школи можна дати завдання знайти близькі і далекі родові 
зв'язки між учнями класу, школи. 

Нині немало говорять та пишуть про український національний характер, 
українську ментальність. 

Учні молодших класів уже можуть дати відповідь на запитання: "Чим 
відрізняється традиційне житло українців – хата (в т.ч. і сучасний варіант) від 
житлових будівель інших народів, навіть близьких?" 

Відповідь має сформуватися у результаті спостережень краєвиду сучасного 
села хоча б за матеріалами телепередач: охайність, білизна стін, привітність, 
чистота. Отже, національна риса – відчуття краси. 

Відповідь на запитання "Яке традиційне звернення було в українців до батька-
матері, дідуся-бабусі?" – "на Ви" – свідчить про шанобливість українців та повагу 
до старших. 

Цю традицію українського народу відроджують школи-родини, які діють і на 
Полтавщині. 

Потребує сміливого і відвертого підходу проблема негативних національних 
рис, особливо найбільш виразної, що завжди була фатальною для долі народу, 
держави. Це індивідуалізм (хоча його дехто сьогодні ідеалізує), відсутність або 
притупленість почуття згуртованості української нації. 

Тому є важливою система питань, проблем, присвячених згуртованості перш 
за все роду, а також класного, шкільного колективу. Суттєвим є і підкреслення ролі 
жінки в сім'ї, суспільстві. 

Педагогічний досвід А.С.Макаренка, його принцип єдності інтересів 
особистості й колективу, виховання патріотичних почуттів важливий і сьогодні. 

Також актуальне поєднання поглядів А.Макаренка і Г.Ващенка на роль сім'ї, 
батьків у вихованні дітей. 

Педагогічний експеримент, який триває в області за концепцією школи-
родини, підтверджує актуальність проблеми і можливість поєднання різноманітних 
педагогічних ідей. 

 Для таких родин (спільноти батьків, учителів, дітей) немає проблем у 
пошуках відповіді на елементарні запитання про пам'ять роду, повагу і 
взаємопідтримку в сім'ї, у школі, у суспільстві. 

У ранньому шкільному віці діти повинні пізнати найбільші історичні та 
духовні цінності рідного краю, їхня любов, повага і зацікавленість мають уже 
виходити за межі села, міста. Заслуговують на увагу заходи, які є традиційними у 
багатьох школах: дитячі ранки "Мамина пісня", "Бабусина казка", "У мого батька 
золоті руки". Все це необхідно сьогодні для виховання патріотичних почуттів у 
нашого молодого покоління. 
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ЗБЕРЕЖЕМО ПАМ’ЯТЬ ПРО ПОДВИГ 
 

Г.В.Марюхно 
 (ЮЦТКУМ) 

 
Учнівська молодь Полтавщини стала активним учасником Всеукраїнської 

молодіжної акції “Пам’ятаємо минуле заради майбутнього”. Управлінням освіти і 
науки обласної державної адміністрації був розроблений план заходів з підготовки 
та проведення в 2004-2005 роках даної акції. 

Акція сприяла активізації краєзнавчого руху серед учнівської молоді, їхній 
пошуково-дослідницькій діяльності з увічнення бойових подвигів захисників 
Батьківщини та вшанування трудівників тилу в роки боротьби з фашизмом, 
поглибленню знань учнів з історії свого краю, вихованню молоді на прикладах 
подвигів старших поколінь.  

Над завданнями Акції в області працюють 354 пошукових об’єднання, які 
охоплюють 5714 учнів. Напрями пошуково-дослідницької діяльності різноманітні: 
це вивчення бойового шляху військових частин і формувань, діяльність 
партизанських загонів, долі учасників війни, вчителів-ветеранів, остарбайтерів, 
солдатських вдів, земляків-Героїв Радянського Союзу, а також створення “Книг 
пам’яті” і “Книг спогадів”, встановлення імен невідомих солдатів. 

Значна пошукова робота по збору нових даних і фактів із життя і подвигів 
Героїв Радянського союзу, уродженців Хорольщини, була проведена історико-
краєзнавчим гуртком “Світоч” Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№1. 

Долі та подвиги радянських жінок в роки війни стали об’єктом вивчення 
пошукового об’єднання із загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 
м.Комсомольська (“Жінки нашого мікрорайону – ветерани Великої Вітчизняної 
війни”), історико-краєзнавчого гуртка Першолиманської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Решетилівського району та туристсько-краєзнавчого гуртка 
Миргородської районної станції юних туристів (“Доля солдатських вдів”), загону 
“Пошук” Миргородської районної стації юних туристів (“Жінки- остарбайтери”). 

З часу початку Акції збільшилась кількість і значно активізувалась діяльність 
волонтерських загонів в усіх районах і містах області. Юні пошукувачі опікуються 
долею ветеранів, вдів війни, людей літнього віку, допомагаючи їм по господарству. 
З цією метою в районах і містах області проводяться акції “Милосердя”, “Ветеран 
живе поряд”, “Турбота”, “Поспішаємо до оселі ветерана” та інші. 

Підсумком діяльності пошукових об’єднань по І етапу Акції став обласний 
конкурс творчих звітів, на який було представлено 55 робіт із 24 районів і міст 
області. Конкурс визначив 8 переможців, які провели значну і змістовну роботу по 
завданнях Акції.  

Конкурс показав, що юні краєзнавці використовують у роботі різні форми і 
методи пошукової діяльності: працюють в архівах, бібліотеках, зустрічаються та 
листуються з учасниками війни, їх рідними, записують спогади цих людей, 
підтримують переписку з пошуковими загонами сусідніх країн, здійснюють походи 
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по місцях бойових шляхів військових з’єднань, роблять екскурсійні поїздки до 
пам’ятних місць, музеїв, присвячених подіям війни, до Національного музею історії 
Великої Вітчизняної війни 1941- 1945 рр. в м.Києві.  

Матеріали, зібрані пошуковими об’єднаннями в ході Акції, використовуються 
на уроках історії, літератури, виховних годинах, під час проведення різних масових 
заходів, значно поповнили фонди музеїв, кімнат, залів бойової слави. Також на 
основі цих матеріалів готуються публікації в місцевій пресі та виступи на радіо. В 
закладах освіти створені фоно- та відеотеки.  

Кращі пошукові об’єднання – переможці районних і міських підсумкових 
заходів І етапу Акції, стали учасниками 21 обласного зльоту краєзнавців, 
присвяченого 60-им роковинам звільнення України від фашистських загарбників, 
який відбувся 10-12 листопада 2004 року в м. Полтаві. 21 загін із 19 районів і міст 
області звітував про свої досягнення під час роботи творчих майстерень. Доказом 
проведення великої плідної роботи стали документи і матеріали, знахідки юних 
пошукувачів, представлені на виставці “У подвигу багато граней”.  

Напередодні 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, з метою 
підготовки до значної дати, в м. Полтаві 10-12 березня 2005 року відбувся 22 
обласний зліт юних краєзнавців та активістів музеїв при закладах освіти. Метою і 
основними завданнями зльоту стали активізація краєзнавчого руху серед учнівської 
молоді, пропаганда та розповсюдження кращого досвіду пошукової та музейної 
роботи, виховання національної самосвідомості учнів.  

Відповідно до Положення про Всеукраїнську історико-краєзнавчу акцію 
учнівської молоді “Збережемо пам’ять про подвиг”, з 15 листопада 2004 року по 15 
березня 2005 року в області проходив ІІ етап Акції, в рамках якого був проведений 
обласний огляд музеїв історичного профілю при навчальних закладах системи 
Міністерства освіти і науки України, що висвітлюють події ІІ-ої світової та Великої 
Вітчизняної війн. 

 Для участі в обласному огляді до Полтавського обласного центру туризму і 
краєзнавства учнівської молоді надійшли інформації-характеристики на 32 музеї, з 
них – 19 музеїв бойової і трудової слави, 4 історико-краєзнавчих, 3 історії школи, 3 
історії села і 3 краєзнавчих. Серед представлених на конкурс музеїв: при 
загальноосвітніх школах – 22, при гімназіях – 6, при обласній спеціалізованій 
школі-інтернаті - 1, при навчально-виховному об’єднанні –1, при професійно-
технічних навчальних закладах – 2. Матеріали, які надійшли на обласний огляд 
свідчать, що активізувалася краєзнавча робота учнівської молоді та пошуково-
дослідницька діяльність з увічнення бойових подвигів захисників Батьківщини та 
вшанування трудівників тилу в роки боротьби з фашизмом. 

 Зібрані в ході пошуку матеріали, документи, реліквії військового часу 
знайшли чинне місце в експозиціях музеїв, кімнат, залів бойової слави, 
використовуються під час різноманітних заходів. На даний час в області працюють 
437 кімнат, залів і куточків бойової слави. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ  
СВІДОМОГО ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА 

 
 Л.І.Мисяк  

(Кибинська ЗОШ І-ІІІ ст., Миргородський район) 
 

 Формування громадянина - патріота. Щоб краще зрозуміти зміст даної роботи 
необхідно з'ясувати значення цих слів. 

 Громадянин – людина, яка ідентифікує себе з певною країною, де вона 
наділена відповідним юридичним статусом, що є основою для користування 
певними правами та для додержання обов'язків. 

 Патріотизм (від грецького patriotes – батьківщина, вітчизна) – любов до 
батьківщини, до вітчизни; одно з найбільш глибоких почуттів, закріплених віками.  

 Відомо, що патріотизм завжди має конкретно-історичну форму вияву 
причетності окремого індивіда до відповідної спільноти людей. Так, у 
первіснообщинному суспільстві основою патріотизму були родоплемінні зв'язки, 
кровна спорідненість індивіда і роду – оскільки людина усвідомлювала себе не як 
окрему індивідуальність, а лише у зв'язку з родом. З виникненням приватної 
власності, держави, в народі формувалося ставлення до держави як національного 
витвору. Процес творення державності найчастіше збігався із завершенням 
переростання народностей у націю. Оскільки подальший розвиток нації триває у 
межах держави, то патріотизм уже стає національною гордістю і громадянською 
рисою. 

 Проголошення України незалежною, творення самостійної Української 
держави викликали нові зміни у питаннях формування патріотизму. Інтереси 
національні та державні збігаються, а нація може реалізувати свої патріотичні 
почуття лише в суверенній, національній державі, яка буде сильною за умови 
зміцнення патріотичних почуттів кожного громадянина. 

 Мета формування патріотичних почуттів передбачає вироблення і зміцнення в 
свідомості кожного громадянина гордості за свою Вітчизну, її історію й традиції, 
готовності захищати її свободу. 

 Формування свідомого громадянина, патріота, тобто людини з притаманним 
їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, 
почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток 
демократичного громадянського суспільства в Україні – це і є сьогодні метою 
громадянського виховання. 

 Оскільки громадянське виховання набуває нині особливого значення, то 
виникає гостра потреба у визначенні основних засад, цілей, напрямів, змісту, форм і 
методів, що цілеспрямовано та ефективно забезпечували б процес розвитку і 
формування громадянина, тобто особистості, в якій органічно поєднуються високі 
моральні чесноти, громадянська зрілість, патріотизм, професійна компетентність, 
почуття обов'язку й відповідальності перед своєю Батьківщиною. Вихователь 
повинен чітко уявляти процес формування і становлення особистості, який має 
декілька етапів, що накладають на дитячу свідомість помітний відбиток, 
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збагачують її зміст. Перший етап, який є основою патріотизму, починається з 
раннього періоду життя в сім'ї, з маминої колискової, з бабусиної казки, з народної 
пісні. 

 У школах Миргородського району поширюються нові форми роботи, які 
виховують любов до рідного краю, свого народу, домівки батьків, оберегів. Такі 
форми традиційно носять назву ранок, свято, зустріч, конкурс, виставка. При 
проведенні їх використовуються форми українських народних казок, приказок, 
легенд, переказів, ігор, розваг. Ці форми є засобом вираження настрою, ідей, вони 
не лише відображають і поглиблюють почуття, а і значною мірою облагороджують 
їх, розвиваючи почуття патріотизму. У молодшому шкільному віці проводиться 
цикл виховних заходів по вивченню свого родоводу, імені, національних символів, 
правил поведінки у школі, вдома, на вулиці. Формуванню громадянської 
самосвідомості сприяє ознайомлення з народною символікою України. Велику роль 
у вихованні почуття причетності до свого народу, Вітчизни мають народні свята за 
порами року. Ефективний шлях залучення дітей до розвитку традицій – знайомство 
з народними ремеслами, умільцями. 

 Важливе значення у формуванні громадянина надається рідній мові. Боротьба 
за формування високої мовної культури, оволодіння нею – одне із головних 
напрямків діяльності шкіл. На молодший підлітковий вік припадає 
самоусвідомлення особистості, в цей період важливе значення має відновлення 
історичної пам'яті. Вірність Україні є невід'ємною ознакою свідомого громадянина. 
Учні повинні чітко усвідомлювати себе частиною своєї сім'ї. Цьому сприяють 
проведення заходів, на яких діти продовжуватимуть вивчення історії свого 
родоводу, готують сімейні альбоми. Вивчення українського побуту, історії свого 
села можуть бути відображені у „ Літописі села” чи усному журналі, оформленні 
виставки-експозиції. Також проводяться такі форми роботи як фестивалі народної 
творчості, зустрічі із заслуженими людьми села. Учні повинні знати назви професій 
майстрів народного мистецтва. Підлітки отримують уявлення про єдність 
зовнішньої і внутрішньої культури, беруть участь в етичних бесідах, розповідях, 
зустрічах, читацьких конференціях, обговорюють книги. 

 Старший підлітковий вік – період значних зрушень у розвитку самосвідомості 
особистості. Учням старшого підліткового віку властивий потяг до інтелектуально- 
розважальної ігрової діяльності, тому слід використовувати цю властивість і 
спрямувати пізнавальні інтереси учнів у необхідному напрямкові. Проведення 
рольових ігор, екскурсій-експедицій, конкурсів, читацьких конференцій, КВК, 
усних журналів, створення музеїв, альманахів. 

 Учням старшого шкільного віку притаманне громадсько- державне 
усвідомлення. Соціально зріліші учні старших класів переживають процес 
кристалізації і шліфування громадянськості, почуття господаря держави, патріота, 
що відповідає за свої вчинки, оцінює їх через призму інтересів держави. У виховній 
роботі зі старшокласниками використовуються такі форми, як вечори, вогники, 
КВК, літературні вітальні, брейн-ринги, конференції, вікторини, конкурси, 
українські вечорниці, театралізовані вистави, випуск бюлетенів, газет, обговорення 
журналів, проведення дебатів, фестивалів, турнірів. 
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 Широко використовуємо у нашій школі досвід колег з інших навчальних 
закладів. Педагогічний колектив продовжує започатковане у сім'ї патріотичне 
виховання. Тому у школі створено програму громадянського виховання 
„ОСОБИСТІСТЬ. ГРОМАДЯНИН. ПАТРІОТ.” 

 Основні напрями виховання сплановано згідно з Концепцією виховання дітей 
та молоді у національній системі виховання та Концепцією громадянського 
виховання, Програмою „ Діти України” і має три розділи: 

 І - „ МОЯ ЛЮБОВ – ТОБІ , ВІТЧИЗНО (1 - 4 класи) 
 ІІ - „ БЕЗ КАЛИНИ НЕМА УКРАЇНИ, БЕЗ НАРОДУ - КРАЇНИ НЕМА” 
 (5 - 9 класи) 
 ІІІ - „ МИ – ТВОЄ МАЙБУТНЄ, УКРАЇНО ” (10 - 11 класи) 
 Метою шкільної програми громадянського виховання є наступне: 
 - забезпечити реалізацію концепції громадянського виховання особистості в 

умовах розвитку української державності ; 
- закласти основи для формування громадянськості як інтегративної риси 

особистості; 
 - розвивати у дітей прагнення бути свідомим громадянином України ; 
 - розвивати почуття патріотизму, гордості за свою Батьківщину; 
 - виховувати любов до рідного краю ; 
 - виховувати активну особистість з почуттям національної гідності; 
 - виховувати повагу до Конституції України, державних символів, свідоме 

ставлення до обов'язків людини і громадянина; 
 - виховувати почуття любові і вірності до своєї Батьківщини; 
 - формувати переконання особистої відповідальності кожного громадянина за 

долю своєї держави та власного народу, свою долю; 
 - формувати особистісні риси громадян Української держави.  

 
  

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
Н.В. Настенко  

(ПОІППО) 
 
 Система патріотичного виховання передбачає формування і розвиток 

соціально значущих цінностей, громадянськості і патріотизму, починаючи з 
дошкільних закладів і продовжується в процесі виховання в загальноосвітніх 
школах; масову патріотичну роботу, що проводиться державними структурами, 
громадськими рухами і організаціями, засобами масової інформації, науковими 
інститутами та організаціями, творчими спілками, спрямовано на поглиблення 
патріотичного виховання, на розвиток особистості громадянина і захисника 
Вітчизни. 

 Створення такої системи передбачає спільну діяльність органів державної 
влади всіх рівнів, наукових установ та навчальних закладів, ветеранських і 
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молодіжних організацій, творчих спілок з вирішення широкого комплексу пробле 
патріотичного виховання на основі програмних методів і єдиної державної політики 
у відповідності до Конституції України та законодавства України. 

 Прикладом того, що в школах області створена система патріотичного 
виховання, є робота музею бойової слави “Подвиг і Пам’ять” при Зіньківській 
спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №2. “Виховання Пам’яттю” – такий девіз 
роботи музею. У закладі працює модель громадянського виховання “У полум’ї і 
славі”, головна мета якої – виховання молодих поколінь на славних прикладах 
подвигів народу в роки війни, вшанування і збереження святої Пам’яті, повага до 
людей старшого покоління. Саме тому всі учні були залучені до участі в шкільній 
акції “Пам’ять у твоїй родині”, в ході якої вони збирали матеріали про своїх рідних і 
близьких, учасників війни та працівників тилу. Матеріали пошуку були оформлені 
в альбоми, які стали ще одним важливим надбанням музею. Продовженням 
операції “Осінні роси”, що започаткована ще в 1976 році, став похід експедиційного 
загону “Пам’ять” до Шумейкового урочища (біля с.Дрюківщина Лохвицького 
району) та по місцях бойової слави 93-ї Стрілецької дивізії, яка звільняла 
Зіньківщину. Учасники походу побували на мітингу, присвяченому 60-річчю 
подвигу бійців Південно-Західного фронту, зустрілись із ветеранами, записали 
спогади. Пошукова група працює над доповненням “Книги пам’яті”, де особливе 
місце відведено вчителям-учасникам Великої Вітчизняної війни. У музеї “Подвиг і 
Пам’ять” постійно проводяться оглядові і тематичні екскурсії, уроки мужності та 
пам’яті “Пам’ять болюча, героїчна і жива”, “Свята пам’ять матерів” тощо. Музей є 
центром просвітницької і науково-дослідницької роботи: на його базі проводяться 
методичні семінари для заступників директорів шкіл з виховної роботи, вчителів 
історії на тему “Виховання учнівської молоді засобами музею”. На базі музею 
працювала секція історичного краєзнавства обласної науково-практичної 
конференції “Зінькову – 400 років: реалії і перспективи” (2004 р.). 

Місцем проведення багатьох заходів, присвячених героїчній даті, став музей 
Зведеного полку Полтавського тракторного училища при гімназії № 21 м.Полтави. 
“Наші земляки – в’язні фашистських концтаборів”, “Герой Радянського Союзу 
Г.Т.Береговий”, “Льотчик-Герой Радянського Союзу чи вождь індіанського 
племені?” – це неповний перелік тем, над якими працював музейний клуб 
“Пам’ять”. Музей тісно співпрацює з Полтавським педагогічним університетом 
ім.В.Г.Короленка, науковими товариствами, Полтавським краєзнавчим музеєм. 
Цінними матеріалами в музеї є відеозаписи, де учні беруть інтерв’ю в учасників 
війни, в’язнів концтаборів, жінок-остарбайтерів. Результатом цілеспрямованої 
значної пошукової роботи клубу стало видання брошур із серії “Історія рідного 
краю” для всіх, хто цікавиться краєзнавством: “Знати, щоб пам’ятати” (доля 
остарбайтерів та в’язнів концтаборів), “Хто Ви: Герой Радянського Союзу, “Нічний 
орел”, полтавець чи вождь індіанського племені в Канаді?”, “Двічі Герой 
Радянського Союзу Г.Т.Береговий”. 

 Музей бойової слави 151-ої стрілецької дивізії, що діє при загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів № 10 м.Лубен, сприяє організації пошуково-пізнавальної 
діяльності школи, веде роботу по збереженню пам’яті про загиблих у війні. Музей 
працює по різних напрямах, для чого створені комітети в раді музею. В обов’язки 
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комітету з пошукової роботи входить робота з ветеранами, записи їхніх спогадів, 
надання посильної допомоги, підготовка диспутів та екскурсій. Комітет має власну 
стінгазету “Музейний вісник”, яка інформує про нові заходи музею, висвітлює 
невідомі факти з історії війни. Комітет з екскурсійної роботи готує і проводить 
цікаві і змістовні екскурсії. Цей комітет відмінив практику незмінного тексту 
екскурсії. Інформація час від часу переглядається, змінюється форма подачі, 
включаються нові проблеми. Обліком основних і допоміжних фондів музею, 
систематизацією зібраних пошуковим комітетом матеріалів, оновленням стендів, 
збереженням цінностей, листуванням з учасниками війни музею займається 
комітет хранителів музею та листування. 

 Патріотизм як стан радісної любові до Батьківщини і натхненої творчості, є 
стан духовний. Духовно черства людина не може мати патріотичних почуттів 
узагалі. Тому в сьогоднішніх умовах розбудови громадянського суспільства, 
державотворення педагоги виховують свідомих патріотів України, керуючись 
принципами гуманізму, свободи, демократії, громадського миру та національної 
злагоди.  

 Одне із соціальних замовлень суспільства навчального закладу – виховати 
нового молодого громадянина, патріота незалежної держави України, який здатний 
змолоду включитися і бути творчим учасником розбудови сувереннної України, 
захищати її, підносити міжнародний авторитет.  

 Вихованець національної школи має виростати патріотом України. 
 
 

РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ „ШКОЛА-РОДИНА” У ФОРМУВАННІ 
ПАТРІОТИЧНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ШКОЛЯРА 

 
Н.В.Настенко  

(ПОІППО) 
 
 Суть досвіду полягає в тому, що у своїй роботі педагоги використовують 

сучасні педагогічні технології: школи-родини, яка базується на засадах 
партнерства, гуманізму, інтерактивну методику роботи з батьками, що позитивно 
впливає на формування свідомого громадянина, патріота своєї батьківщини. 

 За такою технологією працюють класні керівники у школі №8 м. Полтави, 
Селещинській школі Машівського району, Вовчицькому ліцеї, Хорольській гімназії 
тощо. 

 У цих школах-родинах запровадили діагностику сімейних відносин, анкети 
”Чи знаєте ви свою дитину”, “Ми і наші діти”, “Ваша дитина”, тести, індивідуальні 
бесіди, виявляють проблемні сім’ї, розробляють програми вивчення сім’ї. 

 У технології “дитина-учитель-сім’я”, яку використовують у своїй роботі 
педагоги цих навчальних закладів важлива кожна зустріч, кожні збори з батьками, 
вчителі знають про кожну родину, їхні традиції, пріоритети. Заслуговує на увагу 
питання налагодження співпраці з батьківською громадськістю, оскількибатьки 
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учнів – їхні однодумці, вони користуються їхньою повагою, організовують роботу 
батьківського комітету. Разом із батьками діти обладнують кабінети.  

Це дає змогу знайти правильний підхід до різних учнів, дає можливість бути 
порадником кожній сім’ї у вихованні дітей.  

 На батьківських зборах класні керівники, класовод знайомлять батьків із 
результатами психологічного дослідження їхньої дитини, з порадами видатних 
педагогів і психологів, як не втратити зв’язок з дітьми, як допомогти їм розвинути 
свої здібності та обдарування.  

 Батьки охоче відвідують різноманітні заходи, а також відкриті уроки-звіти, де 
мають змогу спостерігати за навчальним процесом, за спілкуванням вчителя з 
дітьми, бачити свою дитину, бачити її переваги й недоліки в навчання, поведінці, 
допомагають дітям випускаюти сімейні газети, а також фотогазети. Завдяки 
батькам у класі створена бібіліотека дитячих книг із серії “Золота бібліотека”, 
“Хрестоматія школяра”. Працюють гуртки, які ведуть батьки. 

 Впевнено і результативно класні керівники впроваджують систему “учитель-
учень-сім’я”, займаються пошуком і розвитком шляхів багатоаспектних відносин 
школи, класу і сім’ї.  

 Серед аспектів виховної роботи одним із центральних місць виділяють 
родинне виховання, працюють над проблемами” Спільна робота класного 
керівника і батьків у вихованні підростаючого покоління”, “На моральному 
здоров’ї сім’ї будується педагогічна мудрість школи”. 

 Cлід відмітити системність, наступність і творчість у виховній діяльності 
щодо формування “класу-родини”, морального здоров’я як вихованців, так і членів 
їхніх родин, а також результативність цієї роботи. 

 Як наслідки організованої та створеної системи виховної роботи у сімейно-
родинно-національному полі є збагачення внутрішнього світу учнів, поліпшення 
навчання і поведінки, зменшення фактів порушення статутних вимог, підвищення 
їх свідомого ставлення до своїх громадянських обов’язків, зростання авторитету 
батьків та педагогів, які особистим прикладом допомагають виховувати 
громадянина України.  

 Підвищилась інтенсивність інтелектуального спілкування серед учнів, 
учителів та батьків. 

 Класні керівники займають активну громадську позицію, є відданими 
територіальній громаді. Васюченко Н.М., Рева І.А., Крутько І.В. стали 
переможцями обласного конкурсу ”Класний керівник-2004”. 
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ВИХОВУЄМО ПАТРІОТІВ 
 

 В.О.Пилипенко  
(Кременчуцьке педучилище) 

 
В училищі розроблені і впроваджуються різноманітні за формами і методами 

проведення виховні заходи, спрямовані на формування національної свідомості, 
незалежності, до рідної землі, народу, виховання почуття патріотизму, відданості 
служінню Батьківщині. 

Виховання любові і пошани до державної символіки, ритуалів суверенної 
України посідає одне із чільних місць у системі патріотичного виховання студентів. 

Постійно проводяться роз’яснення студентам ідейної значимості державних 
символів і правил їх використання, ритуалів, традицій: виховується позитивне 
ставлення до них.  

У кожному кабінеті оформлено куточки державної символіки, зібрані 
методичні матеріали з використання символів України на уроках з різних 
предметів.  

Одним із напрямків патріотичного виховання студентів та ліцеїстів є глибоке 
знання та вільне володіння рідною українською мовою. Справжнім святом є День 
української писемності, коли відкривається урочисто конкурс знавців рідної мови 
ім. Петра Яцика. Бажаючих випробувати свої знання з української мови не може 
вмістити актова зала: більше двохсот учасників змагалися у цьому році. В 
обласному етапі вже не перший рік серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації представники 
училища виборюють призові місця. 

Учні ліцею в обласній олімпіаді з української мови у цьому році зайняли ІІ і ІІІ 
місце. 

В олімпіаді з української мови серед 15 педучилищ південного регіону зайняли 
І командне місце.  

Справжнім святом виявлення любові і пошани до рідної мови є традиційні 
вечори, присвячені Т.Г.Шевченку, до яких залучені всі студенти та учні ліцею: 
тематична екскурсія, проведена у гуртку „Палітра”, – „Т.Шевченко – художник”, 
інформаційні години по групах „Тарас Шевченко і Полтавщина”, конкурс творів на 
шевченківську тематику, вікторина „Читаючи Т.Шевченка”, конкурс на краще 
читання віршів Великого Кобзаря та інсценізацію його творів, читацька 
конференція „Літературна Шевченкіана”, тематичні вечори „Пісенна творчість 
Великого Кобзаря”, „Кобзар у моєму серці”, підготовлено наукові дослідження 
„Епістолярна спадщина Т.Шевченка”, „Зв’язки Т.Шевченка з сучасними йому 
митцями”. 

Важливим засобом патріотичного виховання сучасної молоді є краєзнавчо-
пошукова робота. Працює факультатив „Літературно-мистецька Полтавщина” за 
програмою, створеною викладачем училища, підготований навчальний посібник 
„Моя Полтавщина”. 

За 5 років існування факультативу студентами училища та учнями ліцею 
підготовано біля 20 робіт, присвячених історії та культурі рідного краю, які стали 
призерами обласного конкурсу МАНу: „Пам’ятки культової архітектури 
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Полтавщини 17-18 століть”, „Життєвий і творчий шлях скульптора і художника 
Леоніда Позена”, „Віра Холодна – актриса німого кіно, наша землячка”, 
„Кременчук у роки окупації”, „Внесок Бабенко Н.Ф. у розвиток килимарства 
Решетилівщини” та багато інших. Як підсумок певного етапу такої роботи була 
проведена науково-практична конференція – „Краєзнавчо-пошукова робота зі 
студентами – важливий засіб патріотичного виховання сучасної молоді”. На 
формування патріотичних почуттів молоді впливає і гурткова робота. 

Допомагає сформувати політичну і правову культуру, виховувати повагу до 
Конституції України, законодавства спрямований „Правничо-дискусійний гурток”, 
клуб „Дебати”, клуб „Співрозмовник” у гуртожитку, зустрічі з представниками 
органів юстиції, правоохоронних органів. Вважаємо, що почуття патріотизму 
допомагає сформувати і пошукова робота щодо поповнення експонатів та 
матеріалів музею історії училища, якому виповнилося 10 років. Тут зібрані 
матеріали про випускників навчального закладу різних років, про тих, хто має вчені 
звання, авторські винаходи, власні підручники або збірки творів. 

Під час проведення місячника допризовної підготовки з юнаками проводяться 
тематичні бесіди: 

- „Збройна боротьба українського народу за свою незалежність” 
- „Давньослов’янське військо і княжа доба” 
- „Військо у період козаччини” 
- „Пластунський та січовий рух в Україні” 
- „Боротьба українського народу за національне визволення в роки Другої 

світової війни” 
- „Історія походження військової присяги, бойового прапора та військових 

відзнак України” 
- „Законодавство про службу в Збройних силах України”. 
 Систематично проводяться екскурсії та походи по місцях бойових та ратних 

подвигів українського народу в різні періоди історії, до міста-героя Києва, по 
місцях козацької слави, по місцях оборони міста Кременчука під час другої світової 
війни, до урочища Шумейкове.  

Стало традицією проводити тематичні вечори до дня визволення міста 
Кременчука від фашистів. До цього дня проводиться військово-спортивна естафета, 
зустрічі з ветеранами війни, обов’язково беремо участь у мітингах біля пам’ятника 
„Вічно живим”. 

Урочисто відзначається в училищі і День Збройних сил України, День 
українського козацтва, День захисника Вітчизни, День Перемоги. 

До цих днів у бібліотеці оформляються тематичні виставки книжок, робляться 
огляди літератури, пропонується книжка для читання. 

У планах класного керівника є багато тем для обговорення на годинах 
спілкування: 

- „Рядки, обірвані кулею” (про поетів-фронтовиків); 
- „Ніхто не забутий, ніщо не забуте”; 
- „Козацькі забави”; 
- „Мої роздуми біля могили Невідомому солдату”; 
- „Фронтові фотографії моєї родини”; 
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- „Моральні проповіді”. 
Вивчаються історичні місця, події, пов’язані з бойовими діями у роки Великої 

Вітчизняної війни. Так, зібрано цікавий пошуковий матеріал про поета Ананія 
Размислова, який загинув при звільненні нашого міста від фашистів. Учениця ліцею 
написала цікаву наукову роботу по його творчості, захистила її в МАН у Полтаві, 
посіла призове місце.  

Серед форм і методів патріотичного виховання пріоритетна роль належить 
активним методам, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії педагогів і 
студентів. Вони спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню 
мислення, ініціативи і творчості. Тому і використовуються ситуаційно-рольові ігри, 
методи відкритої трибуни чи „вільного мікрофону”, інтелектуальні аукціони, 
„мозкові атаки”. Важливою умовою патріотичного виховання студентів є розвиток 
студентського самоврядування, підвищення виховного потенціалу студентської 
групи. 

Патріотичне виховання – це складова всього навчально-виховного процесу, 
якій ми приділяємо велику увагу, адже ми не просто навчаємо і виховуємо дітей, а 
готуємо своїх спадкоємців, педагогів, яким продовжувати почате нами. 

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ  
ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 
Г.А.Плева  

( школа № 23, м.Кременчук) 

В останні роки відбувається поступовий перехід до світових демократичних 
виховних систем, які ґрунтуються на принципах громадянського та гуманістичного 
виховання. Тому актуальними проблемами виховної роботи на сучасному етапі 
повинно стати забезпечення системи комплексного виховання, мета якого – 
сформувати в учнів комплекс громадянських якостей. 

До комплексу особистісних рис та якостей учнів, що відповідають визначенню 
„свідомий громадянин та патріот", належать: громадянська відповідальність, 
висока правосвідомість, досконале знання державної мови, повага до батьків, свого 
роду, до традицій рідного народу, почуття господаря на рідній землі та глибоке 
знання історії України. 

Обласна програма системи виховання учнівської молоді на період, 
до 2012 року (на виконання національної програми „Діти України"), визначає 
головну мету виховання: набуття молодим поколінням соціального досвіду 
успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої 
культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді, незалежно від 
національної приналежності особистих рис громадян України, розвиненої 
духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної 
правової, екологічної культур. Дана обласна програма одним із напрямів 
роботи по вихованню вищезазначених рис окреслює громадянсько- 
патріотичне виховання, тобто забезпечення оволодіння учнями сумою знань 
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про рідний народ і його Батьківщину, на цій основі розвиток національних 
рис й якостей молодого покоління як біологічного, етнічного і духовного 
спадкоємця, носія і продовжувача роду. 

Певно, що дана робота, а саме здійснення громадсько-патріотичного 
виховання, – це не окремі заходи до ювілеїв чи пам'ятних дат, а комплекс, що  

забезпечується постійно школою у співпраці з сім'єю, громадськістю, 
засобами масової інформації, позашкільними дитячими організаціями тощо. 

У школах Крюківського району склалася відпрацьована система щодо 
громадянсько-патріотичного виховання учнівської молоді. Тільки в 2004-2005 н. 
р. були проведені такі заходи: 

Екскурсії по місцях бойової слави та по рідному краю. Так, туристичним 
гуртком „Едельвейс" школи № 23, у якій я працюю, розроблено туристичні 
маршрути одноденних та дводенних екскурсій по рідному краю. Тільки в цьому 
році члени гуртка побували у Каневі, Києві, Чигирині, Полтаві, Миргороді, а 
також Переяславі-Хмельницькому, Суботові, на братських могилах у с. 
Чикалівка, Онуфріївка та інших сіл, які знаходяться біля міста Кременчука.. 
Прикладом для учнів також є екскурсійні поїздки педагогічного колективу 
школи, які організовує профспілковий комітет. Протягом вересня-жовтня 2004 
року колектив учителів здійснив дводенну екскурсійну поїздку за маршрутом 
„Кременчук – Кіровоград – Чигирин Суботів – Кам'янка – Кременчук" та 
одноденну до меморіалу загиблим воїнам, який находиться у с.Чикапівка 
Онуфріївського району Кіровоградської області з метою вшанування пам'яті 
героя Радянського Союзу полковника Новохатько). 

 Проводиться робота по впорядкуванню могил загиблим воїнам, а також 
проведення мітингів Пам'яті з метою глибшого пізнання учнями історії свого 
народу та виховання у них якостей свідомого патріота. 

 У школі створено куточок бойової слави, одним із стендів якого є стенд 
„Вони працювали у нашій школі". Він розповідає про вчителів, що пройшли 
дорогами Великої Вітчизняної війни, по закінченні якої працювали в нашій 
Кременчуцькій школі №23. Цікавими є рубрики „Бойовий шлях учителя 
трудового навчання Осташка Павла Андрійовича", що був на фронті з перших 
днів війни й демобілізувався у лютому 1947 року, а також рубрика „Як ми йшли 
до Перемоги", у якій вміщено спогади вчителів - фронтовиків і їхні поезії про 
війну. 

У рамках заходів по відзначенню річниці визволення нашого міста від 
німецько-фашистських загарбників у школі проводились: конкурс малюнків на 
асфальті для учнів початкової школи, свято-реквієм „Ми пам'ятаємо їхні імена" 
для учнів 9-11 класів, конкурс творчих робіт „Тобі я серце віддаю, мій рідний 
Кременчук". Традиційними є привітання й концерт для жителів мікрорайону до 
Дня міста та до Дня Великої Перемоги. 

Продовжується пошукова робота з метою встановлення і уточнення 
прізвищ загиблих воїнів, полеглих за визволення Кременчука і Полтавщини, 
виявлення місць поховань жертв війни 1941-1945 років. 

Налагоджено співпрацю з Радою ветеранів Крюківського райвиконкому. 
Ветерани війни є частими гостями у школах району. Так, наприклад, у школі 
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№16 проводився конкурс на краще виконання пісні на військово-патріотичну 
тематику між ветеранами мікрорайону № 3 та учнями школи, а в спеціалізованій 
школі № 7 на День здоров'я були запрошені ветерани Великої Вітчизняної 
війни, які охоче допомогли зварити смачну солдатську кашу. Наша школа 
планує у переддень 9 травня провести велике інсценізоване дійство, присвячене 
60-річчю Великої Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками, на яке 
буде запрошено ветеранів війни мікрорайону, а також місцеву поетесу Параску 
Головко, що пішла на фронт і4-річною дівчиною, і колишнього вчителя школи 
Убийвовка Івана Сергійовича, який є братом Лялі Убийвовк, мужньої дівчини, 
що віддала своє життя в ім'я Перемоги. 

На відзначення річниці Перемоги усі школи району взяли участь в акції, яку 
проводить міська станція Юних техніків – безкоштовний перегляд кінофільмів 
про Велику Вітчизняну війну. Наші учні із задоволенням переглянули фільми 
„У бій ідуть тільки старики”, „Орлятко”, „Таємниця партизанської землянки", 
„Три доби після безсмертя”. Цікаво і змістовно пройшла зустріч із 
кінорежисером Володимиром Шиленком та перегляд його кінофільму „ Чорна 
долина”. 

У рамках двомісячника чистоти та благоустрою, який проводиться 
Крюківським райвиконкомом, у школі № 23 створено добровільні учнівські 
загони, що допомагають ветеранам війни і праці в упорядкування їхніх садиб 
після зимового періоду. 

Щорічно у лютому місяці проводиться місячник патріотичного виховання, 
у рамках якого традиційними є уроки мужності, читацькі конференції, зустрічі з 
військовими, акції „Милосердя”, „Пам'ять”, „Ветеран живе поруч”. Налагоджена 
співпраця з Полтавським військовим ліцеєм м.Кременчука з посиленою 
спортивною підготовкою: учні школи з великим задоволенням відвідують музеї 
зброї, українського одягу, військової справи, що знаходяться у даному 
навчальному закладі. У рамках місячника патріотичного виховання проводиться 
День дружби, присвячений Дню захисника Вітчизни, протягом якого учні 
школи і ліцеїсти мають нагоду визначити кращих у спортивних змаганнях та 
стрільбі з гвинтівок. 

У школах району здійснюються заходи, спрямовані на формування у дітей, 
учнівської та студентської молоді поваги до символіки України та її законів. Це 
тематичні вечори „Від гетьмана до президента", брейн-ринги, диспути, 
інтелектуальна гра „Дебати" та інше. 

Отже, громадянсько-патріотичне виховання у школах Крювівського району 
Полтавської області має певну систему і є ефективним шляхом формування 
громадянськості в освітньо-виховному процесі і дає змогу комплексної 
реалізації цілісного процесу виховання громадянина, патріота України на 
засадах гуманітарної освіти та національних традицій. 
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ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ  
 

О.М.Патутін  
(обласний ліцей з військово-фізичною підготовкою) 

 
Полтавський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою 

створено в 2000 році у місті Кременчуці. На даний час в ліцеї навчається 70 юнаків 
з різних куточків Полтавщини.ї 

Виконуючи завдання інтеграції військової та цивільної освіти з 2000 року 
навчальний процес із загальноосвітніх дисциплін організовано на базі 
Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С.Макаренка (директор 
І.В.Гальченко), яке займає провідне місце серед вищих навчальних закладів 
України І - II рівнів акредитації. В училищі створені всі умови для належного рівня 
підготовки та навчання. Це і добра матеріально-технічна база і, найголовніше, 
кваліфікований, досвідчений викладацький склад. Як наслідок, вихованці ліцею є 
неодноразовими переможцями районних, призерами обласних предметних 
олімпіад з базових дисциплін, успішно захищаються на конкурсі творчих науково-
дослідних робіт Малої академії наук. 

 Навчально-виховний процес орієнтовано на підготовку ліцеїстів до вступу у 
вищі військові навчальні заклади України та до військових навчальних підрозділів 
цивільних вищих навчальних закладів, що готують військових фахівців, Військово-
козацького інституту при МАУП, закладів освіти Міністерства Внутрішніх Справ, 
Міністерства з Надзвичайних Ситуацій та Служби Безпеки України. Крім того, 
ліцеїсти отримують знання та практичні навички професії "Оператор 
комп'ютерного набору" із врученням відповідного свідоцтва, права водія категорії 
В і С. Враховуючи потреби сучасного ринку праці з 2004 року розпочались 
додаткові заняття з вивчення основ бізнесу та підприємництва, організовані 
Асоціацією сприяння міжнародному бізнесу та розвитку (голова А.В.Мельник). 

Уже відбулось чотири випуски військових ліцеїстів. І, звітуючи про роботу 
закладу, з гордістю відмічали, що вихованці продовжують навчання в престижних 
вищих навчальних закладах України.  

Полтавський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою - 
профільний навчальний заклад нового типу з військово – професійною 
спрямованістю, тому профілюючим предметом є допризовна підготовка юнаків, на 
яку відводиться 440 год. (для порівняння: в школах ця цифра становить 140 год., у 
військових ліцеях – 220 год.).  

 Щорічно організовуються стрільби з АК та ПМ. Відпрацювання правил 
стрільби проводиться на пневматичній зброї, яка також є в наявності закладу. А 
особливу зацікавленість викликають заняття з туризму та основ виживання, які 
проводять інструктори Полтавської дитячо-юнацької організації „Крок", адже 
справжні чоловіки повинні володіти знаннями щодо безпечної поведінки у 
надзвичайних ситуаціях та вміти їх попереджувати. 

Навчальний план ліцею передбачає як поглиблене вивчення предметів 
допризовної підготовки юнаків (5 годин на тиждень), так і відпрацювання фізичної 
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сили та витривалості на практичних заняттях з фізичної культури (3 години на 
тиждень) та під час спортивно-масової роботи (3 години на тиждень), щоденної 
ранкової фізичної зарядки. Передбачено вивчення додаткових курсів з історії 
Українського війська, основ військової етики та психології, рукопашного бою, 
хореографії тощо. 

Велика увага приділяється і фізичній підготовці. Так, в середній школі (із 
розрахунку на одного учня) на заняття з фізкультури відводиться в середньому 0,8 
години на день, в інститутах фізкультури – до 4,5 годин, а в ліцеї – до 3,2 години. 
На території ліцею обладнане спортивне містечко, створено один з найкращих в 
місті тренажерний зал, зал з рукопашного бою. Вже популярними у Кременчуці 
стали показові виступи команди з рукопашного бою. 

Пропагуючи здоровий спосіб життя, при ліцеї постійно діє філіал клубу 
любителів бігу "Здоров'я". 

Відкриті і перші сторінки славних традицій військового ліцею. На початку 
вересня першокурсники урочисто приймають клятву ліцеїста біля пам'ятного знаку 
загиблим козакам у Куруківській битві, згідно старовинних традицій народного 
братерства присягають на козацькій шаблі бути гідними ратної слави своїх 
пращурів, високо нести почесне звання військового ліцеїста, бути вірними девізові: 
"Держава! Честь! Відвага!" Досить широкомасштабно, із запрошенням 
представників влади, управління освіти, військовослужбовців і ветеранів, 
відзначається День Збройних Сил України. 

Вихованці військового ліцею є постійними учасниками заходів міського та 
районного масштабів. Щотижня ліцей гостинно відкриває двері учням шкіл міста, 
проводяться екскурсії, практичні заняття зі спецпідготовки. До речі, в 2004 році 
силами ліцеїстів створено інформаційний інтернет-сайт про життєдіяльність ліцею. 

Налагоджено співпрацю з міжрайонними організаціями ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, спілками учасників бойових дій в Афганістані, учасників 
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. 

У рамках інтернаціонального виховання юнаки ліцею беруть активну участь у 
Всеукраїнських конкурсах на знання історії, географії, економіки та культури 
зарубіжних країн. Переможці вже відвідали Посольства Республіки Польща та 
Федеративної Республіки Індонезія в Києві, отримали призи від надзвичайних та 
повноважних послів цих країн. 

Традиційним для ліцею стало проведення тематичних вечорів, концертних 
програм, творчих зустрічей. Серед друзів ліцею можна назвати колективи міського 
історико-краєзнавчого музею, міського Центру культури та дозвілля, Клубу 
поетичного слову "Цвіт калини". 

З метою відродження духовності в армії та зміцнення моральних засад 
суспільства практично щотижня проводяться години спілкування з представниками 
релігійних громад міста, на даний час вже ведеться робота по будівництву на 
території ліцею православної каплички, присвяченої військовослужбовцям. На 
виконання Національної програми відродження та розвитку козацтва, з метою 
виховання юнаків у дусі патріотизму, заснованого на народно-національних та 
військово-історичних традиціях в стінах Полтавського обласного ліцею з 
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посиленою військово-фізичною підготовкою склалася добра традиція зустрічати 
відомих і почесних гостей, гордість української нації.  

За майже 5 років ліцей став не тільки „візитною карткою” Кременчука, а й 
своєрідним центром допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання 
області. На базі ліцею проводяться „круглі столи”, обласні семінари-практикуми з 
викладачами ДПЮ навчальних закладів, інструкторами та методистами районних 
(районних в містах) відділів освіти за участю представників влади, військкоматів, 
військових частин, керівників позашкільних закладів освіти тощо. Ведеться робота 
щодо узагальнення та видання методичних рекомендацій та авторських розробок 
по викладанню ДПЮ в освітніх закладах, організації та проведенню заходів 
військово-патріотичного спрямування. 

 
 

ВЗАЄМОДІЯ СІМ`Ї, ШКОЛИ, ГРОМАДСЬКОСТІ У 
ФОРМУВАННІ СВІДОМОГО ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА 

 
В.О.Подгайна  

(Вовчицький ліцей ім. В.Ф.Мицика, Лубенський район) 
 

 Педагогічний колектив Вовчицького ліцею, виходячи зі змісту провідних ідей 
державотворення, закладених у державній програмі “Україна (Освіта XXІ 
століття)”, має певні напрацювання у царині виховання свідомого громадянина, 
патріота. Просвітницька робота з дітьми, батьками, із залученням представників 
громадськості вже дає перші сходи по відродженню національної самосвідомості, 
козацького духу, які завжди були генераторами української нації. Головним, на 
думку педагогів-вихователів, є те, що патріотичне виховання молоді на героїчних 
традиціях українського народу є основою духовного розвитку особистості, 
найсуттєвішою частиною світогляду і поведінки громадянина України.  

Значну роль у національно-патріотичному вихованні відіграє Вовчицький 
народний історико-краєзнавчий музей. Основний та допоміжний фонди музею 
використовуються під час проведення різноманітних уроків та позаурочних заходів. 
Екскурсії, учнівські конференції, перегляд кінофільмів – неповний список форм 
проведення роботи. На базі музею працює пошуковий загін “Пам`ять”. Члени 
загону збирають інформацію про видатних діячів України, області, району, чиї 
імена тісно пов`язані з історією села. Але найбільше юні краєзнавці цікавляться 
долею своїх земляків, справжніх патріотів-односельців.  

До 60-річчя Великої Перемоги юні краєзнавці розпочали пошук декількох 
жителів села, які воювали у роки війни і доля їх, на жаль, невідома, а також 
намагаються з`ясувати додаткову інформацію про воїна-визволителя села Попова 
Павла Олександровича. 563 жителі стали на захист своєї Батьківщини. 329 із них 
додому не повернулося. Серед них – два Героя Радянського Союзу. Ім”я одного з 
них, Мицика Василя Федоровича, носить наш ліцей. Розповідаючи про нього, 
акцентуємо увагу, що з одного боку він – герой, з іншого – звичайна проста 



 72

людина, яка зуміла визначити для себе найважливіші цінності: пожертва заради 
людей.  

Учні ліцею відгукнулися на пропозицію членів загону “Пам`ять” зібрати 
матеріал про ветеранів війни, солдатських вдів та “остарбайтерів”, які зараз 
проживають на території села. Це все долі людські, долі наших земляків, долі 
наших родин. Робота ведеться відразу у двох напрямках: “Вони живуть поряд”, 
“Моє родинне дерево”. Виконання такого спільного проекту сприяє прищепленню 
поваги до предків, пробудженню інтересу до історії рідного народу, вихованню 
шанобливого ставлення до старших. У ході збору інформації з учнями 
співпрацюють сільська рада, історико-краєзнавчий музей, сім`ї тих, про кого 
йдеться, і сім`ї самих учнів. Приємно, що відгукнулися деякі батьки, яким не 
байдуже минуле своєї родини, свого села. Під час проведення місячника правової 
освіти, який традиційно проходить у листопаді-місяці, важлива роль відводиться 
просвітницькій діяльності, яка забезпечує учнів знаннями з правознавства, а також 
спонукає їх до вироблення громадянської позиції. Старшокласники беруть активну 
участь у диспутах “Що означає бути патріотом України”, “Громадянином бути 
зобов`язаний”, в інтелектуальному турнірі правознавців, у брейн-рингу “Юні знавці 
права”, для учнів молодших та середніх класів проводяться свята ”Я і мої права”, 
“Що для мене закон”, різноманітні конкурси, вікторини, ігри на правову тематику. 
Цікавою формою розширення світогляду та вміння розшукати, обробити 
інформацію, а також висловити і відстояти свою думку, є тренування і змагання 
учасників інтелектуальної гри “Дебати”. Правовиховна робота не обходить 
стороною таку проблему як негативні явища у молодіжному середовищі. З метою 
профілактики правопорушень, паління, алкоголізму, венеричних захворювань, 
СНІДу навчальним закладом розроблені спеціальні заходи, які здійснюються 
педагогами за участю працівників правоохоронних органів, представників служби у 
справах сім`ї та молоді, медпрацівників. Адміністрація ліцею при взаємодії з 
сільською радою виявляє і ставить на облік сім`ї соціального ризику, допомагає 
дітям пільгових категорій.  

Моральний розвиток дитини відбувається через засвоєння 
загальноісторичного досвіду людства, норм моралі в процесі практичної діяльності 
та в позаурочний час. З метою активізації морального розвитку у Вовчицькому 
ліцеї систематично проводяться благодійні ярмарки в день Святого Миколая та на 
Великдень, акції милосердя, учасники волонтерського загону “Поклик” надають 
допомогу ветеранам війни, інвалідам, людям похилого віку, учні ліцею беруть 
шефство над мешканцями будинку пристарілих.  

Прикладом ефективної реалізації форм і методів громадянської освіти є, без 
сумніву, учнівське самоврядування. Багаторічна практика ліцею доводить: 
самоврядування не можна “дати”, не можна “ввести”, його треба напрацювати і 
відпрацювати. Президентська республіка живе за гаслом: ”Завтра – завжди пізно!”. 
Республіку очолює Президент, він керує роботою Президентської ради, до якої 
входять шість міністрів. У кожного міністерства свій план роботи. Міністерство 
освіти дбає про успішність учнів, участь у предметних олімпіадах, МАН. 
Міністерство культури організовує змістовне дозвілля учнів. Міністерство 
дисципліни і порядку стежить за чергуванням у школі, займається 
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правопорушниками. Міністерство спорту дбає про фізичну культуру, сприяє 
формуванню здорового способу життя. Міністерство інформації висвітлює у 
шкільній та районній газетах найяскравіші події ліцею. Міністерство “Моя родина” 
піклується про молодших школярів, сприяє діяльності співдружностей “Веселкова 
галактика” та “Червоні вітрила”. Досвід громадської діяльності учнів, можливість 
реалізувати себе як особистість, від якої залежить вирішення того чи іншого 
питання, розкрити в собі задатки мудрого керівника, організатора, відчути свою 
значимість для оточуючих – досвід дуже важливий і потрібний у майбутньому, 
тому що він є одним із факторів формуванням свідомого громадянина нашого 
суспільства. 

 
 

ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ –  
ОДНЕ З ГОЛОВНИХ ЗАВДАНЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 
Л.І. Плюта  

(Карлівська гімназія) 
 

Патріотичні почуття в учнів потрібно виховувати системно і поетапно, і книзі 
у цьому належить провідне місце. 

Важлива роль шкільної бібліотеки у формуванні патріотичної свідомості 
учнів, любові до рідної землі, готовності до праці в ім"я України, передачі 
молодому поколінню надбань нашого народу, багатств народної культури, 
історичної спадщини. Тому стратегічною метою функціонування бібліотеки 
гімназії є збереження, поповнення і використання бібліотечного фонду. Було б 
ідеально, звичайно, якби фонд бібліотеки відповідав змістові і завданням 
патріотичного виховання, віковим інтересам та особливостям дітей, забезпечував 
виконання шкільних програм, профілю навчання. 

Наприклад, до нових програм з української літератури введено твори 
невиправдано замовчуваних письменників: Панька Куліша, Бориса Грінченка, 
Володимира Самійленка, Анатолія Кащенка. Вивчається спадщина письменників 
"розстріляного відродження" – Є.Плужника, М.Куліша, твори "шестидесятників" – 
Л.Костенко, В.Стуса, В.Симоненка, які відстоювали загальнолюдські цінності, ідеї 
добра, справедливості, національної та патріотичної самосвідомості. До нас 
повертається цілий пласт літератури української діаспори. Це творчість Б.Лепкого, 
Т.Осьмачки, О.Теліги, У.Самчука та інших. Проте в бібліотеці не вистачає ні 
текстів творів, ні літературознавчих, ні методичних праць. Усі ці проблеми 
притаманні кожній шкільній бібліотеці і вимагають вирішення на державному 
рівні. А тим часом доводиться оптимально працювати з фондом літератури, який 
маємо. Насамперед прагну ознайомлювати учнів-читачів з історією України та 
творчістю видатних майстрів слова – геніального поета Т.Г.Шевченка, якого, як 
писав вірменський поет А.Ісаакян, не можна уявити без України і не можна пізнати 
Україну без Шевченка; Лесі Українки та інших видатних письменників. У 
бібліотеці постійно діє літературний календар знаменних і пам"ятних дат, 
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організовуються книжкові виставки, зокрема, остання з них "Без надії таки 
сподіваюся". З учнями восьмих класів проведено літературне свято "Як я умру, на 
світі запалає покинутий вогонь моїх пісень", бібліографічний огляд літератури 
"Слово Лесі Українки у Великій Вітчизняній війні" (це були заходи до чергової 
річниці з дня народження Лесі Українки). До шевченківських днів разом з 
бібліотечним активом проведене у 9 класах літературне свято "І мене в сім"ї 
великій, сім"ї вольній...", постійно діє книжкова виставка "Великий Кобзар 
України", майже в усіх класах проведено бібліографічний огляд творів "Твоя 
шевченкіана" за сторінками художніх творів які були написані в різні роки і 
різними авторами. Це твори таких письменників, як О.Іваненко ("Тарасові шляхи"), 
О.Ільченко ("Петербурзька осінь"), Д.Красицького ("Юність Тараса"), Г.Хоткевича 
("Тарас Шевченко"), А.Лисенка ("Легенди про Тараса"). У вихованні патріотичних 
почуттів молодших школярів допомагають твори, здатні глибоко схвилювати дітей 
та викликати в них певні емоції – це чудові глибоко ліричні вірші А.Малишка про 
рідну мову, Дмитра Павличка, оповідання Л.Білецького, В.Симоненка. Д.Білоуса. 
Глибоко зрозуміла читачам і класична поема М.Вороного "Євшан-зілля" з ідеєю 
нерозривного Зв`язку людини та рідного краю. Хвилюють дитячі серця і поезія 
Ю.Рибчинського "Наша мова" та оповідання Б.Харчука "Найдорожчий скарб", що 
звеличують красу рідної мови. Так через поетичне слово, через улюблені книги учні 
вчаться любити і поважати рідну мову і свою Батьківщину, вчаться бути гордими за 
неї. 

Вихованню національних почуттів любові до рідної землі, збагаченню 
духовного світу дитини допомагає використання книг краєзнавчого характеру. 
Адже поняття " Батьківщина", Україна починається з любові до отчого дому, з 
колискової пісні яку співала мати і з бабусиної казки, із знайомої стежини до 
школи. Саме ці факти формують поняття малої Батьківщини, розкривають зв"язок 
рідного краю з великою батьківщиною, єдність рідного міста з історією і життям 
нашої країни, закладають перші свідомі почуття любові до України, сприяють 
усвідомленню себе сином чи донькою своєї Батьківщини, гордості за її славне 
минуле і розуміння того, що треба працювати для її майбутнього. Шкільна 
бібліотека стала центром методичної допомоги в організації шкільної краєзнавчої 
роботи. З цією метою складаються інформаційні та рекомендаційні списки 
літератури. Прикладом цього є краєзнавча робота — важливий засіб патріотичного 
виховання учнів. Значну допомогу в цій роботі надає краєзнавча картотека, 
різноманітні тематичні папки – підбірки літератури на основі зібраних матеріалів 
оформлено краєзнавчий куточок, постійно діючу інформаційно-ілюстративну 
виставку "Моя Полтавщино, мій краю, з тобою мрію і живу", яка користується 
надзвичайно великою популярністю як серед учнів гімназії, так і серед учителів. До 
розділу "Мій краю рідний" складений рекомендаційний список літератури 
"Карлівщина – в полум"ї війни" (до 60-річчя Великої Перемоги). Виставка сприяє 
популяризації знань і відомостей про рідний край. Допомагає в цьому і серія 
тематичних добірок "Це наша історія", тематичні полички "Сторінками героїчних 
подвигів", "Радість і сум перемоги", "Про гідність, про героїв, про славу". Ці 
матеріали широко використовуються до Дня Захисника Вітчизни, до Дня Збройних 
Сил України, до Дня Перемоги та до річниці визволення міста Карлівки. Книги та 
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зібрані краєзнавчі матеріали допомагають класним керівникам, класоводам у 
проведенні уроків пам"яті та тематичних виховних годин. Як приклад можу назвати 
урок мужності "Ціна сьогоднішнього дня" (9 клас); засідання літературної студії на 
краще виконання поетичних творів героїко-патріотичної тематики "Давним давно 
була війна". Була проведена серія бібліотечних уроків для старшокласників, 
присвячених видатним людям України. Один з них – "Автор українського гімну – 
П.Чубинський". З успіхом пройшов бібліотечний урок до 110-річниці від дня 
народження М.Рильського "Читачу! Поглянь, усміхнись: я твій, я не вмер, я 
живий". До 75-річчя від дня народження Ліни Костенко проведено такі бібліотечні 
уроки: "Поезія і популярність - в цьому завжди є якась полярність", "Поезія – це 
завжди неповторність", "Поет не може бути власністю". 

Шкільна бібліотека покликана на сучасному етапі виконувати роль 
інформаційного центру. З цією метою використовуються різні форми і методи 
популяризації літератури, зокрема нових видань книг та періодичних видань. Так, 
нещодавно у бібліотеку надійшла книга А.Сокол "Моя країна – Україна". Відразу 
пройшла презентація цієї книги серед молодших школярів. Вона нікого не 
залишила байдужим. Рідний край, історія України, її символіка, безумовно 
викликали в учнів почуття патріотизму, любові до своєї Батьківщини, гордості за 
рідну землю. 

Мене дуже турбує що реалії нашої нинішньої дійсності, засилля відео, 
телебачення, комп'ютерних розваг призвели до того, що сучасні діти читають все 
менше і менше. Тому дуже важливо знайти такі цікаві форми популяризації книги, 
які змогли б позмагатися з цими легкодоступними, захоплюючими видами масової 
культури, привернути увагу до бібліотеки, до книги. Тож намагаюся 
використовувати новітні бібліотечні технології, які пробуджували б у дітей 
цікавість, прагнення черпати інформацію з книг. Серед усіх масових форм 
популяризації книги виділяю усний журнал. Зокрема, цілий цикл їх, об'єднано 
темою Батьківщини, проведено серед молодших школярів. Це "Рідний край де ми 
живем, Україною зовем", "З чого починається Батьківщина " та "Народні символи 
України". Мета їх – це ознайомити учнів з поняттями "незалежна держава", "рідна 
земля", виховати в дітей повагу до державних національних символів: герба, 
прапора, гімну, народних символів, народних символів, мови, пісні, історії 
культури. 

Реалізуючи програму "Діяльнісно-особистісний підхід до формування 
громадянської самосвідомості учнів засобами книги", добре розумію, що сьогодні 
відвідувач бібліотеки – це школяр, а завтра – творець держави, тож його виховання, 
освіта – це надія і майбутнє України. На кращих творах української літератури 
мають формуватися кращі ідеали молоді. І сьогодні я бачу, що перед бібліотекою 
постає завдання: як на прикладі творів О.Довженка, У.Самчука, Л.Костенко, 
О.Гончара, В.Симоненка виховати у старшокласників високі патріотичні почуття, 
національну свідомість. 
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ВАЖЛИВА РОЛЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ 
У СИСТЕМІВ ВИХОВАННЯ ПАТРІОТА,  

ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ  
 

Н.О.Прядка  
(Червонозаводська школа № 1, Лохвицький район) 

 
 Пріоритетними напрямами виховання дітей та молоді в національній системі 

освіти є патріотичне виховання, яке передбачає формування громадянина-патріота. 
Патріотичне виховання в школі починається з формування патріотичних почуттів.  

 У нашій школі система патріотичного виховання розглядається як базова 
складова педагогічного процесу, що має своєю метою формування почуттів любові 
до своєї Батьківщини, дбайливого ставлення до рідної мови, культури, традицій; 
прищеплення пошани до національних героїв і захоплення героїкою боротьби за 
незалежність України; формування відповідальності за долю свого народу, потреби 
зробити свій внесок у служіння Батьківщині.  

 Важлива роль у системі патріотичного виховання належить шкільній 
бібліотеці, яка сприймається як обов’язковий учасник, як незмінний помічник у 
будь-якій творчій роботі, надає читачам доступ до інформації, до знань, до 
культури й освіти.  

 На рівні нашого молодого суспільства поки що, на жаль, не має остаточно 
чіткої відповіді на запитання, яку людину, з якими ідеалами і пріоритетами, 
змістовими якостями повинна формувати сучасна національна школа. Перед 
шкільною бібліотекою в системі патріотичного виховання стоять проблематичні 
питання: «Який патріотизм відродить Україну і українця? Який патріотизм, з якими 
якостями і рисами ми повинні формувати в людині?».  

 Усе, що відбувається в процесі навчання і виховання, – це і є повноцінне 
життя учня. Завдання шкільної бібліотеки – допомогти усвідомити цінність життя, 
виробити свою життєву стратегію, прищепити учням патріотичні почуття, відчуття 
багатогранної історичної спадщини українського народу, донести до свідомості 
дітей, що патріоти – це не лише ті, хто присвятив життя армії. Хіба менше робить 
для Батьківщини видатний науковець, чи лікар «від Бога», чи талановитий поет? 
Коли учений-селекціонер створює надурожайніший сорт, він працює для 
Батьківщини. Коли руки хірурга повертають матерям синів і доньок, а дітям – 
батьків, – це також робиться і для користі Батьківщини. Коли митець створює 
шедевр, яким захоплюється світ, – він теж прославляє Вітчизну. 

 У системі роботи шкільної бібліотеки з питання патріотичного виховання 
заходи за змістом і спрямованістю можуть бути:  

а) інформаційного характеру (лекції, конференції, зустрічі, тематичні вечори, 
бесіди); 

б) дійового, практичного спрямування (конкурси, гурткова робота); 
в) комплексні (дискусії, тематичні тижні). 
 У кожного народу є дати, які становлять основу національної гордості, 

народної пам’яті. Усе далі в глиб історії відходить подвиг наших воїнів у роки 
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Великої Вітчизняної війни, та все яскравіше стає його значення для нових поколінь. 
Відродження історичної пам’яті для кожного з нас – це дбайливе збереження нашої 
спадщини.  

 З метою популяризації літератури з патріотичної тематики шкільною 
бібліотекою проводяться заходи: 

• бесіди «Їх подвиги в пам’яті вічні», «Будь гідним подвигу батьків»; 
• книжкові виставки «Через роки пам’ять проростає», «Безсмертним 

подвигом своїм вони прославили Вітчизну»; 
• бібліографічні тематичні огляди «Їх подвиги в пам’яті вічні», «Героїчне 

минуле народу – це пам’ять серця»; 
• історико-літературна експедиція «Минуть віки, минуть роки, а подвиг 

житиме завжди». 
 Інформаційне забезпечення учнів-читачів здійснюється шляхом годин цікавих 

повідомлень «Цього ніколи не забути», «Не забути нам вогненних років»; 
інформаційних оглядів періодичних видань. Для максимального розкриття 
книжкового фонду в умовах відкритого доступу оформляються тематичні полички 
«Нам пам’ять серця не дає спокою», «Вони боронили нашу землю». 

 До річниці виведення військ з Афганістану був проведений вечір-зустріч з 
воїнами-інтернаціоналістами «Ми будем довго пам’ятати і вам забути не дамо…». 
Метою проведення всих заходів, присвячених виводу військ з Афганістану є, 
передусім, ушанування пам’яті загиблих у цій війні, а також виховання поваги до 
тих, хто залишився інвалідами, демонстрація патріотизму, честі, вірності присязі на 
живих прикладах. 

 Певного виховного ефекту в системі патріотичного виховання можна досягти, 
включивши в систему інформування підбір відповідної літератури, індивідуальні 
бесіди про прочитану книгу, влаштування постійно діючих куточків, проведення 
читацьких конференцій, вечорів, які є активними дієвими чинниками у формуванні 
поглядів дітей, використання нових форм масової популяризації літератури в роботі 
шкільної бібліотеки: «Прес-калейдоскоп», «Прес-діалог», «П’ять хвилин з 
мистецтвом» (музика та поезія часів Великої Вітчизняної війни), «Хроноскоп» 
(хронологічна гра «Події і дати Великої Вітчизняної». 

 Азбука патріотичного виховання полягає в тому, щоб утвердити в людській 
душі багате, яскраве, незабутнє дитинство, закарбувати в ньому образи рідної 
природи. 
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  
У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ  

Г.ВАЩЕНКА, В.СУХОМЛИНСЬКОГО 
 

Сімон О. П. 
(методист ПОІППО) 

 
Видатний український педагог Григорій Ващенко розробив конкретні 

принципи системи дошкільної освіти, зокрема теоретичні та практичні заходи 
організації патріотичного, національного, родинного дошкільного виховання. ' 
Важливе значення в системі педагога мають також положення щодо 
взаємозумовленості виховання, необхідності його зв'язку з життям, емоційності 
виховного процесу, природовідповідності, наочності. 

Аналізуючи помилки у виборюванні українським народом права на 
самостійність своєї держави, Г.Ващенко зводить їх до однієї – недостатньої любові 
до Батьківщини: " Без жертовної любові до Батьківщини, що єднає весь народ — як 
керівників, так і народні маси, державної самостійності здобути не можна". Саме 
тому виховання патріотичних почуттів у юних Григорій Ващенко вважає 
найголовнішим завданням освітньо-виховних закладів та суспільства. А починатися 
цей процес має з перших років життя дитини. 

Педагог зауважує, що у дітей дошкільного віку любов до своєї Батьківщини 
здебільшого ще несвідома, стихійна. Дитина органічно "зростається" зі своєю 
родиною, природою, мовою, світоглядом, традиціями та звичаями рідного краю, а 
тому неусвідомлені почуття щодо рідного довкілля стають підґрунтям справжнього 
патріотизму. І далі зазначає: „Українська дитина – вже у 3 - 4 роки має знати, що її 
Батьківщина – Україна; в найпростішій формі варто з'ясувати з нею, що українці 
мають свою мову, відмінну від інших народів, а також власну історію та культуру". 

Специфічними засобами формування патріотизму в українських дітей 
Г.Ващенко називає друковане та живе слово, зокрема українські народні казки, 
історичні бувальщини, легенди, народні ігри та свята. 

Григорій Ващенко адресував свої праці не лише вихователям, а й батькам. Він 
вважав, що родина, сімейний уклад мають першорядне значення у формуванні 
особистості дитини. На його думку родина – це мала Батьківщина, на ґрунті, якої 
будується велика Батьківщина. Такої думки був і видатний педагог Василь 
Сухомлинський. 

Науковий розвиток педагогіки спирається на знання теорії і практики 
виховання минулих поколінь. Одним із невичерпних джерел є спадщина 
В.Сухомлинського, він підкреслював: "Виховуй дитину так, щоб у неї були цінності 
душі, які дістались їй дорогою ціною. Кожна людина вже в роки дитинства й 
особливо в отроцтві й ранній юності повинна осягнути щастя повноти свого 
духовного життя, радості праці й творчості". 

В.Сухомлинський і Г.Ващенко мають багато спільного в напрямку морального 
виховання дітей, зокрема патріотичного. Видатні педагоги вважали, що витоками й 
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методами такого виховання є природа, праця, моральна краса людської поведінки, 
книга, творчість, історичне минуле нашого народу. 

У дошкільних навчальних закладах №37, НВК №3, №12. №41, №59, №80 
м.Полтави, "Чебурашка" м.Комсомольська, №12 м.Лубен, №4 смт. Решетилівки та 
інших, жоден із жанрів літератури не користується такою популярністю, як казка. 
Прекрасний витвір народної фантазії, казка приваблює не тільки гуманістичними 
ідеями, а й досконалою формою, що є наслідком роботи над нею багатьох поколінь 
казкарів. Із казок діти черпають перші уявлення про минуле нашої Батьківщини, 
справедливість, про всеперемагаючі сили добра. 

У практиці вище вказаних дошкільних закладів, як і писав Василь 
Сухомлинський, казка є засобом патріотичного, краєзнавчого виховання. "Казка 
виховує любов до рідної землі вже тому, що вона – творіння народу" (т.З, с.177), 
"казка – животворне джерело дитячого мислення, благородних почуттів і 
прагнення" – підкреслював він. 

Патріотизм кожної дитини починається з рідної домівки, її домашнього 
вогнища. Неньчина колискова, її ніжне слово, мовлене рідною мовою, батькова 
рідна настанова і наука, бабусині казочки та дідусеві легенди, родинні традиції та 
звичаї, обійстя серед вишневого цвіту, лелечине гніздо на клуні, спокійне плесо 
річки, де викупалося дитинство, задумлива пісня у тихому надвечір'ї – з усього 
цього виростає у душі і ніколи не забувається на довгому чи короткому віку 
людини почуття, яке постійно зазиває її повернутися до отчого краю з далеких і 
близьких життєвих доріг. 

Заслуговує на всіляке схвалення досвід дошкільних навчальних закладів, де у 
кожній групі зібрано матеріали про родини і вихованців, фотомонтаж про сім'ї 
дітей: " У ролі рідної сім'ї", "У родині донька", "У родині син", "Улюблені сімейні 
заняття": тощо В яслах – садку №12, №41 м.Полтави, №№34, 35, 67 м.Кременчука 
широкою популярністю користуються ''Батьківські газети" в кожній віковій групі.  

Творчі доробки видатних педагогів Г.Ващенка , В.Сухомлинського з питань 
національно-патріотичного виховання дошкільнят є значним внеском у скарбницю 
педагогічної думки. Теоретичні положення, педагогічні висновки, методичні 
поради, які вони розробили, набувають особливої актуальності у світлі становлення 
сучасного суспільного родинного виховання малят. 

 
 

ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ  
ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА  

 
В.О.Сліпак 
 (ПОІППО) 

 
 Найціннішим джерелом відновлення духовності є мистецтво. Воно пробуджує 

емоційну сторону свідомості, формує естетичні ідеали особистості, є первинним 
щодо інтелектуального світосприймання і викликає інтерес до світу, до життя, 
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розвиває через пісню, через музику патріотичні почуття: любов до матері, до 
рідного краю, до України. А це дуже важливо.  

 Патріотичне виховання школярів – одна з багатьох проблем, що з особливою 
гостротою постає перед педагогічною громадськістю за нинішніх соціокультурних 
умов. Зараз досить складно зорієнтуватись у розмаїтті стилів, жанрів, форм та 
напрямків сучасного мистецтва, яке буквально заполонило екрани телевізорів та 
радіоефір, сторінки газет та журналів в більшості випадків непотрібом. Що вже 
говорити про несформовану естетичну свідомість наших школярів, яка наче гумка, 
вбирають у себе як корисну, так і малокорисну інформацію.  

 Вирішення проблеми патріотичного виховання повинно починатися з 
розумного співвідношення різноманітних жанрів, стилів, напрямків, форм, що зараз 
є у культурі та мистецтві. Кожен твір має бути високохудожнім, нести в собі образ, 
що виховуватиме наше молоде покоління на кращих мистецьких зразках і 
традиціях. В іншому випадку – позахудожнє не буде виховувати так, як це потрібно 
нам. Ми маємо допомогти розібратися в цьому нашому молодому поколінню. 
Формувати естетичну культуру, виховувати любов до матері, до України, до 
рідного краю треба через високохудожні пісню, марші, гімни. Тому кожна 
загальноосвітня школа повинна стати культурно-мистецьким осередком, який би 
формував естетичну культуру не лише школярів, а й педагогів, батьків через добре 
організовані заходи – конкурси, огляди, свята, фестивалі. Треба, як раніше, щоб 
школи мали свої духові оркестри, які б могли брати участь у міських, районних, 
обласному марш-парадах, присвячених Дням Перемоги, в святах духової музики, 
щоб кожна школа мала якщо не хор, то вокальні й інструментальні ансамблі. А 
через що можна краще виховувати патріотичні почуття? Є у нас в області хороші 
приклади такої організації. Дитячі духові оркестри плідно працюють в 
Оржицькому, Семенівському, Лохвицькому і в інших районах. Вони щорічно 
приймають активну участь в марш-парадах духових оркестрів, святах духової 
музики і в інших заходах.  

 Важливим резервом активізації творчої діяльності у сучасній школі є форми 
колективної діяльності. Колективна творча діяльність за умови її оптимальної 
організації дає кожному максимально реалізувати свої творчі здібності. У своїй 
педагогічній практиці такі методи широко використовували відомі вчені-педагоги 
А.С.Макаренко та В.О.Сухомлинський. У недалекому минулому така практика 
використовувалася і в нас у художній самодіяльності, зокрема в роботі хорів. Проте 
останнім часом окремими вченими ці форми колективної діяльності розглядаються 
як застарілі, малоперспективні. А причина одна – різке скорочення державного 
фінансування виховних заходів. Таке скорочення різко позначилась на масовій 
занятості дітей. А це привело до зростання злочинності серед молоді та дітей. Якраз 
у колективній художній творчості з’являється такий позитивний фактор, як 
спілкування дітей і молоді «мовою мистецтва», коли вони обговорюють конкретні 
художньо-творчі проблеми не лише між собою, а й з дорослими, керівниками 
колективів, розвивають свій творчий потенціал, опрацьовують відповідний 
репертуар. Така форма спілкування розкомплексовує дітей, робить їх більш 
творчими, самостійними та комунікабельними. Експериментальна Кременчуцька 
середня школа-комплекс № 17 стала справжнім культурним центром в мікрорайоні 
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«Молодіжний». У створеній подружжям Дяченків «Музичній вітальні» щомісяця 
збираються діти, вчителі, батьки, щоб послухати вірші, пісні на різну тематику, 
прекрасну музику. Урізноманітнення форм, методів, змісту, професійне виконання 
справжніми майстрами – все створює неповторну атмосферу естетичної насолоди. 

 Для реалізації естетичних аспектів виховання учнів у ліцеї м.Комсомольська 
діє Центр мистецтва і творчості, метою якого – інтеграція навколо творчості не 
лише предметів естетичного, а й гуманітарного, технічного профілів. Налагоджена 
робота в цьому напрямку і у Полтавському міському національному ліцеї № 1 та в 
інших навчальних закладах області. 

 Художньо-естетичний напрямок роботи реалізується і через систематичну 
сплановану роботу класних керівників та педагогів-організаторів, які 
використовують найрізноманітніші форми виховної роботи, де переважне місце 
займає патріотична тематика. Традиційним стало проведення в нашій області 
огляду-конкурсу колективів художньої самодіяльності, в репертуарі яких пісні і 
музика про рідний край, про Україну, пісні періоду Великої Вітчизняної війни.  

 Провідне місце у формуванні особистості у вихованні патріотичних почуттів 
займає образотворче мистецтво. Щорічно проводяться під різними назвами 
конкурси на кращий дитячий малюнок, де переважає патріотична тематика. Такі, як 
„Об`єднаймося ж, брати мої!”, „Хліб всьому голова”, ”Моя прекрасна Україна”, 
„Рідний край”, „Рідна школа” та інші. 

Для організації виховання педагоги мають спрямовувати зусилля на те, щоб 
кожен урок, кожне заняття творчого колективу чи гуртка мали виховну 
спрямованість, а викладання дисциплін сприяло засвоєнню загальнолюдських норм 
моралі, виховувало почуття патріотизму, громадянської та національної гідності, 
активну життєву позицію в процесі державотворення.  

 
  

РОДИННЕ ВИХОВАННЯ  
У ВИХОВАННІ ПАТРІОТА УКРАЇНИ 

 
В.В.Саєнко 

 (Котелевська школа №4) 
 

Виховання дітей у сім"ї органічно поєднується з виховною роботою школи. 
"Виховання дітей – найважливіша галузь нашого життя. Наші діти – це 

майбутні громадяни нашої країни і громадяни світу. Вони творитимуть історію. 
Наші діти – це майбутні батьки і матері, вони теж будуть вихователями своїх дітей. 
Наші діти повинні вирости прекрасними громадянами, хорошими батьками і 
матерями. Але й це не все: наші діти – це наша старість. Правильне виховання – це 
наша щаслива старість, погане виховання – це наше майбутнє горе, це наші сльози, 
це наша провина перед іншими людьми, перед усією країною", – писав 
А.С.Макаренко в "Книзі для батьків". 

Сім"я, родина – найвища цінність на землі. Але батьки повинні усвідомити, що 
вони виконують і важливу соціальну роль, адже кожна повноцінна родина є 
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фундаментом здорового суспільства. У ст. 59 Закону України "Про освіту" 
зазначено, що виховання у сім"ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. 
На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, 
навчання і розвиток дитини. 

Сімейне виховання – це зусилля, які докладають дорослі задля того, щоб 
молодші члени сім"ї відповідали їхнім уявленням про те, якою повинна стати 
дитина, підліток, юнак чи юнка. Сімейне виховання полягає у формуванні 
особистості дитини, розвитку її здібностей, інтересу, світогляду, духовної культури, 
передачі дорослими членами сім"ї соціального досвіду. 

Родина формує ставлення до праці, до іншої людини, до суспільства, до самої 
себе. Вона допомагає подолати життєві випробування, дає реальну підтримку, 
вселяє віру у власні сили і краще майбутнє. 

Настав час, коли необхідно найрішучіше повернутися до української родинної 
етнопедагогіки. В останні роки здійснюється перебудова освіти і виховання. 
Відроджуються традиції народної педагогіки, підвищується виховна роль сім"ї, 
налагоджується взаємозв'язок між школою та родиною. 

Систематизовано і цілеспрямовано проводиться робота в напрямку родинного 
виховання і в Котелевській ЗОШ №4 І-ІІІ ступенів. "Щоб добре знати дітей, треба 
добре знати сім`ю", -говорив В.О.Сухомлинський. Отож свою роботу класні 
керівники та класоводи розпочали з оформлення соціальних паспортів класів. 
Вивчаємо умови життя, моральні принципи батьків. Знання цих та інших даних має 
важливе значення для організації навчально-виховної роботи в класі, і зокрема, 
родинного виховання. Проводимо з батьківською громадськістю ряд нетрадиційних 
форм роботи: 

- дерево родоводу (зустріч бабусів, мам та дітей і роздуми над проблемами 
родинного виховання); 

- родинні мости (зустріч батьків, вчителів, соціального психолога та 
оперуповноваженого КМСН); 

- дні добрих справ (спільна трудова діяльність батьків, дітей, вчителів по 
ремонту шкільних приміщень); 

- дні довіри (у визначені дні педагоги та психолог здійснюють прийом батьків і 
консультують їх з проблем виховання); 

- працює постійно діючий штаб по попередженню правопорушень серед 
школярів; 

- уроки життєвої мудрості ( обговорення проблем виховання у сім"ї); 
- бесіди "Сім`я – ключ до щастя", " Батько й мати – першовихователі своїх 

дітей", "Роль матері у вихованні дитини", " Виховні функції дідусів і бабусів у 
родині", " Батько як вихователь" і інші. 

Такі форми роботи виконують свою педагогічну функцію тим, що передають 
досвід виховання дітей у сім"ї молодим батькам, спрямовують і формують 
позитивні мотиви спілкування з дітьми, мотиви творчої діяльності, виховують 
громадянина, доброго і розумного господаря, майбутнього батька, матір. 

Важливе місце в родинному вихованні належить новим предметам, введеним 
навчальний план, таким як основи безпеки життєдіяльності, історія Полтавщини, 
„Я і Україна (громадянська освіта). 
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Позитивний вплив на формування особистості, зміцнення зв"язків поколінь, 
передачу досвіду старших дітям мають свята: "Бабусю, рідненька, ти все на світі 
знаєш", "Бабусині руки", "Тато, мама і я - дружна сім"я", "Рідний тату, живи", "Роде 
наш красний — роде наш прекрасний...", "Батько і мати – два сонця гарячих", 
„Таланти наших батьків”. На них бабусі, дідусі, мами й тата розповідають про своє 
дитинство, діляться своїм життєвим досвідом. А діти, онуки готують для них свято, 
дарують їм радість. 

Спілкування з природою, довкіллям, людиною, традиції, свята, звичаї, обряди, 
побут —–усе це лягає в основу навчально-виховного процесу, зокрема родинного 
виховання. 

Спільна робота школи, сім`ї і громадськості ефективно впливає на формування 
учнівських колективів, на виховання свідомої дисципліни і культури поведінки, на 
залучення учнівської молоді в найрізноманітніші види позаурочної діяльності за 
інтересами. 

Оскільки, дитина перебуває половину свого часу в школі ми, вчителі, класні 
керівники, теж відповідаємо за дитячу душу. Класний керівник, немов причал для 
кораблів у бурхливому шкільному морі. Хто зігріє добрим словом, і дасть пораду, 
якщо невивчене домашнє завдання перетворилося на двійку? Хто захистить, якщо 
старшокласник смикає за косу, або ображає? Хто вигадає безліч цікавих справ, де 
можна спробувати себе в іншій ролі й перетворитися з гидкого каченяти на 
розкішного лебедя? Хто пояснить, що прогуляний урок - це втрачений скарб? А 
іноді класний керівник є єдиним вогником надії, спасіння й затишку для дитини, в 
якої й дома замість тихої родинної гавані, бурхливий океан негараздів, пияцтва та 
злиднів. А таких сімей з кожним роком стає все більше, тому і кількість дітей з 
неблагополучних сімей зростає. І в такому випадку вся роль у вихованні дитини 
переміщується саме на школу, класного керівника, якому доводиться бути і 
батьком, і матір"ю. 

В основу громадянського виховання, що визнано найважливішим напрямком 
виховної роботи покладено формування у підростаючого покоління культу рідного 
дому, села, предків, виховання усвідомлення належності особистості до свого 
народу, нації, патріотизму, формування соціальної активності, поваги до таких 
цінностей, як свобода, рівність, справедливість. 

Виконуючи ці завдання, педагоги нашої школи використовують різноманітні 
форми й методи роботи і організовують надання учням допомоги ветеранам війни 
та праці, догляд за могилами загиблих воїнів, насадження дерев, квітів біля 
обелісків, відвідування історичних місць Полтавщини, музеїв. Проводять місячники 
патріотичного виховання, у рамках яких проходять уроки мужності, лінійки слави, 
читацькі конференції, зустрічі з ветеранами. У школі організовуються акції 
милосердя. Виховання громадянського і національного патріотизму також 
головним завданням шкільної бібліотеки. Адже від того, якими стануть випускники 
залежить і майбутнє нашої держави. 
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ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА 
У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

С.Є.Талаур  
(Військовий інститут зв`язку) 

 

 Розбудова української держави ставить на порядок денний важливе завдання 
– виховання справжнього громадянина та патріота своєї держави. У сучасному 
суспільстві накопичилося багато нерозв’язаних соціальних проблем. І якось 
відійшло на другий план патріотичне виховання молоді, виховання на яскравих 
прикладах любові до Батьківщини, до рідної землі, відданості обраній справі.  

 Всі ми живемо в історії, живемо історією своєї Батьківщини, свого краю, 
свого роду. Ми повинні усвідомлювати, що успішна розбудова нашої держави 
залежить від кожного з нас, і найперше – від підростаючого покоління, від молоді, 
якій уже в недалекому майбутньому доведеться самостійно розбудовувати нашу 
державу та примножувати її здобутки.  

 Людина, яка знаходиться на високому рівні свого особистого і, зокрема, 
громадянського розвитку, неодмінно відзначається сформованістю громадянських 
цінностей, серед яких особливе місце посідають ті, що є визначальними у 
структурі національної свідомості. Це, передусім, така цінність як патріотизм. 

 Одним із основних завдань військового навчання та виховання є формування 
національно свідомої людини, яка зможе відстоювати, в тому числі із зброєю в 
руках, інтереси та цінності свого народу у будь-яких умовах мирного та воєнного 
часу. У людини, яка одягає військову форму та свідомо обирає для себе шлях 
захисника Вітчизни, почуття патріотизму повинно бути визначальним. 

Патріотизм, на думку Б.Г.Чижевського, – одне з найглибших патріотичних 
почуттів, головним завданням якого є любов до Батьківщини, відданість своєму 
народові, гордість за надбання національної культури та цінностей, народної 
духовності. Виявом патріотизму є патріот-особистість, що своїми вчинками довів 
свою відданість Батьківщині, своєму народові, національним принципам та 
традиціям. 

 На сьогоднішній день у військовій освіті України існує такий недолік, як 
певна невідповідність структури та змісту навчання вимогам життя й реальній 
практичній діяльності військових фахівців, у результаті чого під час професійної 
підготовки у певної частини військовослужбовців відбувається певна зміна 
ієрархії цінностей.  

Але, не зважаючи на це, система навчання й викладання у ВУЗі спрямована 
на формування патріотичних якостей курсантів. 

 У всі часи з поняттям “офіцер” суспільство нерозривно пов’язувало поняття 
чесності та порядності, вірності військовому обов’язку, дисциплінованості, 
мужності, героїзму, самопожертви. На першому році навчання курсанти на 
загальних зборах приймають Кодекс честі курсанта, як основу становлення 
офіцерської духовності і моралі, моральний орієнтир військового професіонала, 
що дає певне відчуття елітарності, формує почуття гордості за свою професію, дає 
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усвідомлення її високого авторитету у суспільстві. В подальшому на старших 
курсах проводяться тематичні ранки “Від Кодексу честі курсанта – до Кодексу 
честі офіцера”, на яких розглядаються морально-етичні норми, ціннісні орієнтації, 
ідеали, світогляд майбутнього офіцера. 

 Велике значення у формуванні свідомого громадянина-патріота має 
виховання курсантів на бойових традиціях козацтва, Збройних Сил, військ зв’язку, 
свого інституту. З цією метою використовуються різні форми виховної роботи: 

−  бесіди за участю ветеранів військ зв’язку, інституту: “Яким повинен бути 
український офіцер?”, показ діючої техніки зв’язку, яку доведеться вивчати, 
експлуатувати і обслуговувати майбутньому офіцеру-зв’язківцю; 

−  зустрічі з офіцерами з військ-випускниками інституту; 
−  оформлення в підрозділах стендів: “Вони продовжують традиції батьків”; 
−  огляд художньої літератури про професію офіцера-зв’язківця, героїчне 

минуле і сьогодення українського народу і Збройних Сил; 
−  проведення читацьких конференцій, диспутів по обговоренню творів на 

військово-історичні теми. 
 Щотижня згідно з розпорядком дня з курсантами проводиться інформування 

по суспільно-політичним та правовим питанням. Під час інформування до 
особового складу доводяться та роз’яснюються вимоги Конституції України, 
внутрішня та зовнішня політика держави, законодавчі акти керівництва держави 
та Збройних Сил, військове законодавство. У процесі вивчення суспільних 
дисциплін ці знання розширюються та поглиблюються.  

 Починаючи з другого курсу, курсанти беруть участь у роботі військового-
наукового товариства. Науково-педагогічні працівники широко залучають 
курсантів до написання рефератів, доповідей, інформаційних повідомлень з 
питань дій сил і підрозділів зв’язку в екстремальних умовах, історії України, її 
Збройних Сил, військ зв’язку. 

 Неоціненне значення у вихованні громадянина-патріота має виховний вплив 
ветеранів Великої Вітчизняної війни. Це люди, яких життя є прикладом для 
наслідування молодому поколінню. Офіцери з гуманітарних питань тісно 
співпрацюють з Радою ветеранів інституту. Всі знаменні дати відзначаються із 
запрошенням ветеранів Великої Вітчизняної війни, Збройних Сил. Напередодні 
великого свята – 60-річчя Перемоги в інституті заплановано ряд заходів спільно з 
ветеранами Великої Вітчизняної війни. Це і уроки мужності в підрозділах, 
кінолекторії “Мужність, героїзм у спадок майбутнім поколінням”, музично-
літературні конкурси. У народознавчих світлицях підрозділів обладнані стенди 
“Ніхто не забутий, ніщо не забуте”. 

 На сьогодні у військах, а також у навчальних закладах основною мовою 
спілкування є українська мова. Рідна мова, на думку Бориса Грінченка, сприяє 
формуванню патріотизму, гуманності, добропорядності. Без рідної мови немає 
свідомості нації, а без свідомості нації немає й державності. Сьогодні, коли 
Україна стала незалежною, наша мова – це найголовніше коріння, яким 
тримається, живиться й процвітає народ. 
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 Важливе місце у формуванні патріота має виховання особового складу на 
національно-патріотичних військових традиціях. Кожна армія світу має власні 
традиції. У кожній державі існує побудована на власних засадах, своя власна за 
формою система відзнак, що саме й визначає “обличчя”, зовнішність та 
ефективний бік національного війська. Збройні Сили України мають власні 
елементи цієї системи і значення їх – велике. Вони одухотворяють ратний труд, 
бойову діяльність військ, наповнюють їх високим сенсом служіння Батьківщині. 
Це - весь уклад армійського життя, який починається з прийняття військової 
присяги на вірність Україні, українському народові, урочисте вручення зброї, 
нагородження та вшанування кращих військовослужбовців. Це військова форма з 
національною емблематикою, це відповідні військові ритуали, урочисті збори та 
привітання, стройові огляди, виконання стройової пісні, проведення годин 
культурно-освітньої роботи, в ході яких курсанти поглиблюють свої знання з 
історії України та українського війська, народознавства. 

 Хоча на недостатньому рівні, але все ж таки, кращі курсанти та офіцери 
залучаються до проведення військово-патріотичної роботи у школах м. Полтави. 

 На молодших курсах у рамках вивчення гуманітарних дисциплін 
проводяться відвідування музеїв та історичних місць м. Полтави. 

 Таким чином, в роботі з патріотичного виховання чільне місце належить 
утвердженню принципів загальнолюдської моралі, правди, чесності, 
справедливості, виховання поваги до Конституції, державної символіки, 
формування у молоді добрих товариських стосунків, поваги один до одного. 
Основні форми і методи по патріотичному вихованню спрямовані на те, щоб у 
молодої людини зріла думка, що він має бути символом української землі, 
представником української нації, держави. І на сьогоднішній день від стану 
патріотичного виховання значною мірою залежить подальша доля нашої держави, 
її державність, самостійність, незалежність, соборність українських земель, 
матеріальний та духовний добробут українського народу. 

  
 
ВЗАЄМОДІЯ СІМ’Ї, ШКОЛИ, ГРОМАДСЬКОСТІ У ФОРМУВАННІ 

СВІДОМОГО ФАХІВЦЯ, ГРОМАДЯНИНА, ПАТРІОТА 
 

О.В.Шоцька (Михайликівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Шишацький район) 

  
 Виховна система Михайликівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Шишацького району складається з двох взаємозвя”заних напрямів: виховного і 
позакласного. Це дозволяє об”єднувати зусилля багатьох людей: педагогів, 
працівників бібліотеки, батьків , громадськість і спрямовувати їх на виховання 
патріотично спрямованої особистості . 

 З метою формування творчої особистості, національної свідомості, 
патріотичного та інтернаціонального виховання у нашій школі проводяться свята: 
„Будь гідним сином чи дочкою своєї сім`ї”, „Я рідну Україну не проміняю на 
чужину”. На зустріч запрошували Алексенка Сергія – випускника нашої школи, 
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котрий виховувався у багатодітній сім`ї, але був змушений поїхати на заробітки в 
Іспанію. Він розповів про те, як сумують українці за своєю рідною Україною, 
родинами, рідною мовою. 

 Цікаво проводяться дебати між учнями 10-11 класів на тему: „Чи є 
патріотами своєї держави люди, які виїхали за кордон під час перебудови в 

Україні?” Вдало проводяться виставки малюнків учнів 2 – 6 класів на тему:„ 
Ми - діти України!” з метою формування у дітей патріотичних почуттів. 

 Червоною лінією через всю виховну систему проходить громадянське і 
патріотичне виховання. З цією метою декілька років тому був створений 
експедиційний загін „Ми - українці”. Участь в роботі експедиції беруть учні 1-11 
класів, які систематично звітують про проведену роботу . 

В цьому році 21 лютого був проведений звітний фестиваль „ Моя Україно – 
червона Калино” приурочений Дню української мови. 

 Діти виконували українські пісні та танці декламували вірші українських 
авторів. Допомагали у проведенні фестивалю батьки. Вони діставали костюми, 
записи музичного супроводу. Адже батьки і вчителі повинні разом займатися 
вихованням і збереженням духовних надбань нашого народу. 

 У нас налагоджені дружні стосунки з батьківським комітетом школи. Дуже 
відрадно коли батьки турбуються не лише про навчання і харчування дітей, а і 
змістовний їх відпочинок. Цікаво проводяться свята учнями 4 -7 класів „Роде наш 
красний, роде наш прекрасний”, де були присутні не лише батьки учнів, а й їхні 
дідусі та бабусі. 

 Виховний захід на тему: „Рушники ви мої, рушники” у 8 класі діти принесли 
для виставки рушники, родинні реліквії, серветки. А ще були запрошені сільські 
майстри народної вишивки. Дівчатка демонстрували не лише свої вишивки, а 
також розповіли про вишивки своїх родин. Мами і бабусі були найдорожчими 
гостями цього свята. Такі виховні години прищеплюють дітям любов і цікавість не 
лише до вишивки і її виконавців, але і формуються естетичні смаки і уподобання, 
а для декого – і вибір майбутньої професії.  

 Проводяться класні години: „Тільки родина, як пісня єдина”, „Твій 
порятунок надійний причал”, де змістовно розповідається про значення родини, 
демонструються свої „дерева роду”. Практикуємо проведення бесід, для 
виховання у дітей морально-етичних засад: „Культура поведінки у громадських 
місцях”, „Елементи громадського етикету”, „Ввічливість – це людяність”, „Про 
культуру школяра”. Ці заходи дозволяють формувати у дітей культуру 
спілкування, моральні основи культури поведінки в колективі, культуру мовлення. 
Постійним стало проведення у нашій школі виховних годин художньо – 
естетичного виховання. Цікаво проводяться дружні зустрічі з художником із 
Шишак М.О.Онацьком, відомим поетом – земляком М.М.Любивим. Діти їздять в 
музеї м.Полтави, с.Гоголево Шишацького району, с.Сороченці Миргородського р-
ну, с.Опішня Зінківського р-ну. Це збагачує наших дітей духовно, виховує повагу 
до історії свого народу.  

 В школі працює музей „ Матері”, де ми проводимо свята до Дня Матері, 
запрошуючи на зустріч матерів, які виховали 3 і більше дітей. А їх у нас 
налічується 16 осіб. Це привчає дітей до хороших родинних стосунків, поваги до 
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своїх матерів, пробуджує пізнавальний інтерес до значення жінки в історії 
України. Тісно співпрацюємо з колективом місцевого підприємства 
„Агроекологія” та сільською радою села. Вони є нашими постійними спонсорами. 
Виділяють автотранспорт для поїздок на конкурси та екскурсії, виділили 
подарунки для дітей 1-7 класів на Новий рік, заохочувальні призи для відмінників 
у навчанні, придбали для школи ксерокс, завжди допомагають музичним центром. 
Педагогічний колектив, батьки і громадськість прагнуть до того, щоб любов до 
Батьківщини поєднувалась з вірою в неї, її прекрасне майбутнє, що обов`язково 
прийде.  

 
 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
ПІДРОСТЮЧОГО ПОКОЛІННЯ 

 
Н.В.Яцюк  

(Хейлівщинська школа Чорнухинського району) 
 
Розуміючи завдання української національної школи, будучи глибоко 

переконаними в тому, що майбутнє України належить саме тим, хто зараз за 
партами, ми, як вчителі і як класні керівники, вбачаємо своїм завданням виховати 
людину -патріота, громадянина, гуманіста та сім"янина. Тому головними 
завданнями педагогічного колективу стали:  

- забезпечити реалізацію концепції громадянського виховння особистості в 
умовах розвитку української державності;  

- виховувати здорову націю; 
- формувати особистісні риси громадян Української держави: ^розвинену 

духовність; фізичну досконалість; моральну; художньо-естетичну; правову, 
трудову; екологічну культуру, -виховання людини патріота: 

розуміння і сприйняття української ідеї; сприяння розбудові державної 
незалежності України; готовність до захисту своєї Батьківщини; пошана до 
історичної пам`яті; 

любов до рідної культури,мови, національних свят і традицій; дотримання 
Конституції України, дбайливе ставлення до національних багатств і рідної 
природи;  

- виховання кращих громадянських, гуманістичних, сімейних рис 
особистості. 

Для реалізації цих завдань ми розробили програму національно-
патріотичного виховання, де врахували вікові особливості школярів, матеріали 
рідного краю та можливості сільської школи. Вона складається з трьох розділів: 

1 розділ: "Люблю тебе, моя Вітчизно!" (1-4 класи). 
2 розділ: "Я-це ти, він, вона, я – це всі учні нашого класу, села, України" (6-7 

класи). 
3 розділ :"Я-громадянин і патріот держави. Я все зроблю для її блага і тепла " 

(8-9 класи).  
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Важливим традиційним засобом національно-патріотичного виховання є 
вивчення символіки нашого народу. Знайомство з народними та державними 
символами відбувається в ході проведення виховних годин та ранків: 
"Національні символи України", "Наша Батьківщина", "Хліб-символ народне 
добра", "Український рушник", "Без верби і калини немає України". Одним із 
аспектів національно-патріотичного виховання і знайомства з творчою 
спадщиною українського народу є народознавчий конкурс "Котилася торба", 
"3агадкові вікторини", конкурси театралізованої казки, його фольклорними та 
літературними надбаннями.Тому діти дуже люблять пісенний конкурс "Червона 
калина". Класоводи пам`ятають виховну мудрість народу, що любов до всього 
живого на землі приходить з дитинства. Тому проводять екскурсії і подорожі 
екологічними стежками рідного краю. 

Беруть посильну участь у примноженні та охороні флори і фауни нашого 
довкілля. Для цього організовують трудові операції "Посади деревце!", "Чисте 
джерело","Нагодуй птахів".  

Проводяться конкурси віршів шкільних поетів-початківців "Моя Україна" та 
малюнків: "Все це – Україна.Все це я і ти," "Світ очима дітей." Чимало 
переможців шкільних конкурсів стали учасниками районних. 

Дуже люблять наші школярі ігри-екскурсії "Сучасне і минуле поруч" 
(краєзнавчий музей с.Чорнухи), "Славні земляки".  

Популярними серед школярів стали: поле чудес "Імена і символи козацтва 
інтелектуальний конкурс "Давно се діялось колись",ігри -змагання "Подорс на 
козацьку Січ" та "Козацькому роду нема переводу", на якому юні козаки 
змагались у козацькій вікторині, естафетах та умінні завзято танцювати. 

Крім того, щовесни школярі 6-7 класів проводять екологічну акцію "Наше 
село чисте і красиве". 

І тому 3 розділ нашої програми національно-патріотичного виховання для 
старшокласників ми присвятили вихованню у школярів особистісних рис 
громадян України, розвитку моральної, художньої, естетичної, правової, трудової 
та економічної культури; прищепленню бажання стати свідомим громадянином 
своєї держави, девізом якого є: "Від моїх вчинків і дій залежить доля моєї країни, 
мого народу, моє власне майбутнє, я за все це відповідаю перед законом і 
ближніми".  

Педагогічний колектив нашої школи вважає, що ще одним з аспектів 
національно-патріотичного виховання є відродження імен забутих поетів та 
письменників Полтавщини, підтримання тісного зв`язку із сучасними поеті та 
письменниками. 

З метою подання методичної і практичної допомоги батькам були прочитані 
лекції "Патріотичне виховання у сім`ї ", "Історія роду та виховні завдання 
батьків". Після певної роботи ,проведеної в сім`ях, учням 6-7 класів було 
запропоновано твір на тему:"Моя родова гордість", а старшокласникам – "Трудові 
і бойові подвиги моїх родичів у минулому". 

Отже, спільна діяльність нашої школи, сім"ї і громадськості спрямовується 
на те, щоб життя учнівської молоді було насичене віддачею тих матеріальних благ 
і того духовного багатства, яке вона одержує від старшого покоління. А така 
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віддача можлива тоді, коли життя учнівського колективу наповнене творчою 
діяльністю, коли чітко визначена перспектива його розвитку, коли школярі 
захоплені цією перспективою і здатні заради досягнення поставленої мети 
переборювати будь-які труднощі. 

Тільки завдяки зусиллям нашого педагогічного колективу ми досягли 
координації дій школи, сім`ї і громадськості забезпечили цілісність і 
безперервність їх виховного впливу у формуванні підростаючого покоління, у 
підготовці дітей до життя, праці та захисту Батьківщини. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  КОНФЕРЕНЦІЇ 
 Досвід патріотичного виховання дітей та учнівської молоді підтверджує, що в 

роботі педагогічних колективів області склалася певна система, чітка перспектива, 
яка відповідає основним завданням навчально-виховного процесу.  

 Учасники конференції відзначають, що в області пожвавилася пошукова, 
дослідницька діяльність учнів із висвітлення нерозкритих сторінок історії.  

 Пріоритетними в організації змістовного дозвілля школярів мають стати 
заходи патріотичного виховання, виховання любові до рідного краю, до краян, 
земляків. Важливим осередком патріотичної та історико-краєзнавчої роботи учнів 
повинні стати кімнати та музеї народознавства, бойової та трудової слави, 
створення комплексів “школа-музей”, продовження роботи волонтерських загонів. 
При проведенні заходів, спрямованих на формування патріота України, слід 
враховувати регіональний характер патріотичного виховання, а також специфічні 
умови навчального закладу, вікові та індивідуальні особливості учнів, рівень 
розвитку класного колективу, його можливості, рівень самостійності та активності 
учнів у громадянськозначимій діяльності. 

 Заслухавши та обговоривши доповіді та виступи, учасники конференції 
рекомендують:  

 
1. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації: 
1.1. Мобілізувати зусилля педагогічних колективів на виконання 

„Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті”, обласної 
програми системи виховання учнівської молоді на період до 2012 року”, проектів 
Закону України „Про виховання дітей і молоді”, „Національної Програми 
виховання дітей та учнівської молоді в Україні”. 

1.2. Здійснювати контроль та керівництво за умовами громадянсько-
патріотичного виховання учнівської молоді в загальносовітніх школах та 
позашкільних навчальних закладах. 

 
2. Полтавському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В.Остроградського передбачити: 
2.1. Організацію та проведення заходів, спрямованих на підтримку 

педагогічних колективів, які працюють над упровадженням сучасних технологій 
патріотичного виховання. 

2.2. Впровадження системи інформаційного забезпечення навчальних закладів 
матеріалами наукових досліджень із проблеми патріотичного виховання (через 
пресу, науково-методичну літературу, шляхом проведення семінарів, симпозіумів, 
круглих столів тощо). 

2.3. Навчання педагогів інтерактивним формам у процесі виховання патріота 
України. 

2.4. Пропагувати досвід кращих учителів з патріотичного виховання у рубриці 
“Подвижники краєзнавчої справи” наукового збірника ПДПУ. 

2.5. Організувати виставку кращих малюнків учнів до 60-річчя Перемоги. 
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2.6. Підготувати для журналу “Постметодика” статтю про роботу одного із 
кращих музеїв бойової та трудової слави.  

2.7. Видати матеріали конференції та розповсюдити їх серед педагогічного 
загалу області.  

 
3. Відділам (управління) освіти райдержадміністрацій, рай(міськ) 

виконкомів: 
3.1. Вивчити стан патріотичного виховання у загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладах, узагальнити кращий досвід. 
3.2. Провести виставки творчих робіт дитячої та учнівської молоді, присвячені 

60-річчю Перемоги, кращі малюнки направити до ПОІППО для їх відзначення. 
3.3. Проаналізувати діяльність дитячого та громадського руху в районі (місті), 

активізувати його діяльність. 
3.4. Готувати учителів до модернізації освіти, до виховання сучасного 

покоління молодих громадян. 
3.5. Сприяти участі учнів у конкурсах юних поетів, знавців української мови 
ім. П.Яцика.  
3.6. Започаткувати проведення фестивалів, конкурсів патріотичної пісні та 

авторської пісні на патріотичну тематику. 
 
4. Керівникам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів: 
4.1. Активізувати роботу щодо виховання любові й пошани до державних 

символів та національної символіки і ритуалів нашої країни.  
4.2. Прагнути до того, кожен урок та позакласний захід переслідував мету 

патріотичного виховання, формував в учнів культуру міжетнічних відносин, 
бездоганне знання історії незалежної держави України, історії українського народу, 
знання імен всесвітньо відомих та видатних представників українського народу всіх 
поколінь, громадянина України. 

4.3. Приділити увагу вихованню патріотичного ставлення до державної мови. 
4.4. Продовжити роботу щодо реалізації обласної програми системи виховання 
учнівської молоді на період до 2012 року, вивченню проектів Закону України “Про 
виховання дітей і молоді” та “Національної Програми виховання дітей і учнівської 
молоді в Україні”. 

4.5. Забезпечити проведення комплексу заходів з громадянсько-патріотичного 
виховання: місячники патріотичного виховання, уроки мужності, читацькі 
конференції, зустрічі з ветеранами війни та праці, організувати свято вулиць, що 
названі в честь видатних земляків, проводити акції „Милосердя”, „Ветеран живе 
поруч”, „Славні Полтавці”, огляди-конкурси військово-патріотичної пісні та ін. 

4.6. На засадах вивчення рідної мови, історії, природи рідного краю, народного 
мистецтва, національної символіки виховувати в учнів почуття відданості інтересам 
держави, громадянського обов’язку.  

 
Рекомендації прийняті учасниками  

обласної конференції 19 квітня 2005 року 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ОБЛАСНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ГРУПИ  

З ПРОБЛЕМИ „ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА ГРОМАДЯНСЬКОГО 
ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” 

 
 Працюючи над цією темою, члени обласної спеціальної дослідницької групи 

дійшли до висновку: 
 У громадянському вихованні особливого значення набуває особистісно 

орієнтований підхід, коли у центрі освітньо-виховного процесу – інтереси дитини, її 
потреби та можливості, права окремого індивіда, його суверенітет.  

 Визначаючу мету і систему громадянського виховання, члени групи виходили 
з того, що головною метою є дитина. В особостісно орієнтованій виховній системі 
цілі педагогів і учнів повинні бути узгодженими. 

 Мета громадянського виховання – сформулювати свідомого громадянина, 
патріота, гуманіста. Відповідно до завдань у структурі громадянського виховання 
слід виділити дев’ять пріоритетних напрямів (патріотизм, національна 
самосвідомість, культура міжетичних відносин, планетарна свідомість, 
правосвідомість, політична культура, екологічна культура, моральність, 
економічна культура). 

 Виховання особистості має бути спрямоване на розвиток патріотизму, любові 
до свого народу, до України. Патріот – той, хто бачить труднощі, помилки, 
невирішені проблеми, розуміє суспільно-політичну ситуацію у країні і світі, 
готовий долати перешкоди, зв’язати свої долю з долею Вітчизни. Завдання вчителя 
– сприяти розбудові демократичної соціальної держави.  

 Разом з тим варто відзначити відсутність сучасних серйозних науково-
методичних досліджень, які розкривали б основні підходи, нові форми та методи, 
шляхи та засоби, технології процесу виховання юних патріотів, громадян України. 

 Теоретичні передумови патріотичного виховання громадян закладені у працях 
В.О.Сухомлинського, Г.Ващенка, С.Русової, А.Макаренка. 

 За дослідженнями групи, особливої актуальності набуває діяльність 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, спрямована на формування 
правосвідомості майбутніх громадян України. Щоб зроботи правильний 
громадянський вибір, школярі мають усвідомити свої власні та державні інтереси, 
аргументовано відстоювати свою позицію.  

 Політична культура виявляється в участі вихованців у молодіжних і дитячих 
організаціях, у самоврядуванні, виконанні шкільних обов’язків.  

 Важливим є моральність особистості, що є основним базовим компонентом 
духовності. Функція моралі здійснюється шляхом втілення у шкільну та 
позашкільну практику ціннісних орієнтацій: моральна свідомость, ідеал, зразок, 
приклад. Мораль громадянина передбачає гуманістичні риси: доброту, 
відповідальність, совість, милосердя, толерантність, чесність, повагу, правдивість, 
працелюбність, справедливість, гідність, повагу до своїх батьків, роду, культуру 
поведінки. Названі якості визначають культуру поведінки особистості. Членом 
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групи Кошовою В.М., заступником директора з виховної роботи Решетилівської 
гімназії, розроблена програма „Формування культури поведінки школярів”.  

 Громадянська зрілість молодих поколінь включає екологічну культуру, що 
виявляється в гуманному ставленні до природи, відповідальності до природних 
багатств, участі в акціях, що стосуються поліпшення довкілля, нетерпимості та 
протистоянні проти губителів природи. 

 Важливою складовою виховання громадянина-патріота є економічна 
культура, яка проявляється у повазі до власності, результатів людської діяльності, 
трудової активності, ініціативи, підприємницькій, конкурентоспроможності й 
самореалізації особистості у ринкових відносинах.  

 Ефективність громадянського виховання позакласній та позашкільній 
діяльності, як засвідчив досвід, значною мірою залежить від спрямованості 
виховного процесу, форм та методів його організації. 

 Серед методів і форм громадянського виховання пріоритетна роль 
належить активним методам, що сприяють формуванню критичного мислення, 
ініціативи і творчості. До них належить: ситуаційно-рольові ігри, метод відкритої 
трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, „мозкові 
атаки”, метод аналізу соціальних ситуацій із морально-етичним характером, ігри-
драматизації, 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. 

 Як показала практика громадянського виховання, така позаурочна та 
позашкільна діяльність найкраще сприймається педагогами та учнями, ефективно 
забезпечується у виховному процесі, стає важливим фактором становлення 
патріотизму учнівської молоді за умови:  

- спрямування на патріотичне відродження України, її розквіт, гуманізацію 
суспільства;  

 - якщо громадянська діяльність здійснюється не епізодично, а постійно й 
цілеспрямовано; - якщо ця діяльність проводиться у тісному взаємозвязку з 
навчальним процесом, базуючись на знаннях, одержаних при вивченні предметів 
гуманітарного циклу, на засіданнях клубу, доповнюється знаннями подій і процесів, 
які відбувається в світі; 

- спрямування діяльності на зміцнення почуття поваги до прав і свобод 
людини та громадина, а також власної гідності;  

- якщо у процесі її виконання школярі постають перед необхідністю проявляти 
ініціативу, самостійність, напружувати волю, долати труднощі. 

 Члени дослідницької групи рекомендують педагічним працівникам 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів: 

1. Піднести роль державної та військової символіки у виховання дітей та 
учнівської молоді. 

2. Виховувати критичне мислення школярів, вміння вести діалог, дебати. 
Формувати політичну культуру учнів шляхом залучення їх до дитячих та 
молодіжних організацій, самоврядування. Давати оцінку історичним подіям, 
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досягненням в економіці, художнім творам. Упровадити анкетування учнів-
випускників з метою з`ясування їхньої громадянської зрілості та системи цінностей. 

3. Здіснювати різнопланову позакласну та позашкільну роботу з правового 
навчання та виховання, систематично проводити семінари, лекції, конференції 
„круглі столи”, брейнг-ринги, дебати з правової тематики, до участі у яких залучати 
вчених, представників правозахисних організацій правоохоронних органів, інших 
фахівців у галузі права.  

4. Аналізувати результати профілактичної роботи учнівських колективів щодо 
попередження негативних звичок, в т.ч. куріння, вживання алкогольних напоїв та 
наркотичних засобів. Продовжувати впровадження профілактичних програм 
„Рівний-рівному” та „Діалог” у практику роботи зі шкільною молоддю. 

5. Посилити роль родиного виховання з метою покращення мікроклімату у 
класних колективах. Практикувати створення класів-родин. 

6. Широко використовувати місцевий матеріал з екологічного виховання, 
залучати учнів до природоохоронних акцій по збереженню і збагаченню природи 
рідного краю; створювати в навчальних закладах екологічні центри. 

7. Забезпечити вивчення кращих зразків народного мистецтва не тільки на 
уроках, а і в позаурочній та позашкільній роботі. Поповнювати фонд унаочнення 
кращими зразками українського мистецтва з допомогою батьків та учнів. 
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