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ВСТУП
Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками
процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою
чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового порядку на планеті.
Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають
патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають
як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування
свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу (раtria) як
запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального
добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового
способу життя, готовності до змін.
В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку
української державності як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства
та української політичної нації. Важливу роль у просвітницькій діяльності посідає
відновлення історичної пам'яті про тривалі державницькі традиції України.
Ця Концепція виходить з ідеї об’єднання різних народів, національних та етнічних груп,
які проживають на території України, довкола ідеї української державності, українського
громадянства, що виступають загальними надбаннями, забезпечують їхній всебічний
соціальний та культурний розвиток.
Сьогодні є нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних
заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання студентської молоді –
формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:
–
повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України);
–
участь у громадсько-політичному житті країни;
–
повага до прав людини;
–
верховенство права;
–
толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а
також до регіональних та національно-мовних особливостей;
–
рівність всіх перед законом;
–
готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.
1. Мета та завдання національно-патріотичного виховання студентів
Національно-патріотичне виховання студентів – це комплексна системна і
цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї,
освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у майбутніх педагогів
високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про
благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку
із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння
становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим
пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного
ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.
Патріотичне виховання – складова національного виховання, головною метою якого є
становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа,
готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування
духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури
взаємин. Воно сприяє єднанню українського народу, зміцненню соціально-економічних,
духовних, культурних основ розвитку українського суспільства і держави.
Складовою частиною патріотичного виховання є військово-патріотичне
виховання. Його зміст визначається національними інтересами України і покликаний

забезпечити активну участь громадян у збереженні її безпеки від зовнішньої загрози.
Робота з військово-патріотичного виховання студентської молоді має проводитися
комплексно, в єдності всіх його складників спільними зусиллями органів державного
управління, а також училища, сім'ї, громадських організацій та об’єднань, Збройних
Сил України, інших силових структур.
Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:

утвердження в свідомості і почуттях студентів патріотичних цінностей,
переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної
символіки;

підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до
солдата як до захисника вітчизни, героя;

усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її
патріотичною відповідальністю;

сприяння набуттю студентською молоддю патріотичного досвіду на основі
готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та
способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з
соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та
захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності
розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського
суспільства;

культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи,
справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

формування мовленнєвої культури;

спонукання студентської молоді до активної протидії українофобству,
аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.
2. Принципи патріотичного виховання
Патріотичне виховання спирається на загальнопедагогічні принципи виховання, такі як
дитиноцентризм, природовідповідність, культуровідповідність, гуманізм, врахування
вікових та індивідуальних особливостей. Водночас патріотичне виховання має власні
принципи, що відображають його специфіку. Серед них:
принцип національної спрямованості, що передбачає формування національної
самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливого
ставлення до його культури; поваги до культури всіх народів, які населяють Україну;
здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до
українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;
принцип самоактивності й саморегуляції забезпечує розвиток у студентів
суб’єктних характеристик; формує здатність до критичності й самокритичності, до
прийняття самостійних рішень; виробляє громадянську позицію особистості, почуття
відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках;
принцип полікультурності передбачає інтегрованість української культури в
європейський та світовий простір, створення для цього необхідних передумов:
формування у студентської молоді відкритості, толерантного ставлення до відмінних ідей,
цінностей, культури, мистецтва, вірувань інших народів; здатності диференціювати
спільне і відмінне в різних культурах, спроможності сприймати українську культуру як
невід'ємну складову культури загальнолюдської;
принцип соціальної відповідності обумовлює потребу узгодження змісту і
методів патріотичного виховання з реальною соціальною ситуацією, в якій
організовується виховний процес, і має на меті виховання у студентів готовності до
захисту вітчизни та ефективного розв’язання життєвих проблем;

принцип історичної і соціальної пам’яті спрямований на збереження духовноморальної і культурно-історичної спадщини українців та відтворює її у реконструйованих
і осучаснених формах і методах діяльності;
принцип міжпоколінної наступності, який зберігає для нащадків зразки
української культури, етнокультури народів, що живуть в Україні.
3. Шляхи реалізації патріотичного виховання студентів
вивчати потреби студентів, зокрема шляхом проведення соціологічних досліджень
психологічною службою училища;
забезпечити активну участь сім’ї та родини в розвитку фізично і морально здорової,
патріотично налаштованої зростаючої особистості.
проведення заходів, спрямованих на реалізацію патріотичного виховання
студентської молоді;
підтримка та сприяння волонтерським проектам, іншої громадської діяльності та
самоорганізації студентської молоді, спрямованої на заохочення молоді до благодійних,
соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів на благо України;
створення умов для популяризації кращих здобутків національної культурної і
духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу, підтримки
професійної й самодіяльної творчості;
активне залучення до патріотичного виховання студентів учасників бойових дій на
Сході України, бійців АТО та їхніх сімей, діячів сучасної культури, мистецтва, науки,
спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію;
залучення молоді до участі у збереженні і підтримці єдності українського
суспільства, у громадському русі задля громадянського миру і злагоди;
сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на утвердження здорового
способу життя молодих громадян з урахуванням принципів національно-патріотичного
виховання;
активізація виховної роботи зі студентами засобами Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»;
висвітлення заходів національно – патріотичного спрямування на сайті колледжу, та
сторынках у соціальній мережі;
проведення моніторингу системи патріотичного виховання студентів за допомогою
соціологічних опитувань, анкетування, психологічного тестування;
створення банку передового педагогічного досвіду з питань національно –
патріотичного виховання.
Очікувані результати впровадження Концепції.
У результаті впровадження Концепції національно-патріотичного виховання студентів
очікується:
забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і
відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо,
збереження та шанування національної пам’яті;
зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність до
захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту
національних інтересів, цілісності, незалежності України, з метою становлення її як
правової, демократичної, соціальної держави;
збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку
країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки;
створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання
студентської молоді.

