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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
У Відокремленому структурному підрозділі «Запорізький 

гідроенергетичний фаховий коледж Запорізького національного університету» 

(далі ВСП ЗГЕФК ЗНУ), як і в усій Україні, національно-патріотичне виховання 

є одним із пріоритетних напрямів діяльності педагогічного колективу,  

спрямованого на розвиток національної свідомості на основі суспільно-

державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність), 

формування у студентів почуття патріотизму, поваги до  Конституції і законів 

України, соціальної активності та відповідальності за доручені справи, 

готовності до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної 

цілісності України, сповідування європейських цінностей. 

Національно-патріотичне виховання є важливим засобом громадянської 

освіти. 

Утвердження поваги до державної мови, піднесення її престижу серед 

студентів, абітурієнтів і їх батьків є важливим аспектом формування й розвитку 

особистості та основою національно-патріотичного виховання. 

Актуальність національно-патріотичного виховання студентів 

зумовлюється необхідністю консолідації та розвитку українського суспільства, 

сучасними викликами, що стоять перед Україною і вимагають постійного 

вдосконалення національно-патріотичного виховання. 

Національно-патріотичне виховання у ВСП ЗГЕФК ЗНУ, у співпраці із  

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими 

закладами освіти, організаціями громадянського суспільства, свідомими 

громадянами набуває характеру системної і цілеспрямованої діяльності з 

формування студента-громадянина високої національно-патріотичної 

свідомості, з почуттям відданості своїй Українській державі. 

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідеї 

зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку 

суспільства, формування патріотизму та утвердження національних цінностей. 

Основними складовими національно-патріотичного виховання є: 

громадсько-патріотичне, військово-патріотичне та духовно-моральне 

виховання. 

Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості 

здійснюється на прикладах героїчної боротьби Українського народу за 

утвердження суверенітету власної держави, ідеалів свободи, соборності, 

успадкованих, зокрема, від княжої доби, українських козаків, Українських 

Січових Стрільців, армій Української Народної Республіки та 

Західноукраїнської Народної Республіки, учасників антибільшовицьких 

селянських повстань, загонів Карпатської Січі, Української повстанської армії, 

українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників дисидентського 

руху. Також національно-патріотичне виховання має здійснюватися на 

прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 

2004, 2013 - 2014 років, Героїв Небесної Сотні, учасників антитерористичної 

операції та операції об'єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, 

спротиву окупації та анексії Автономної Республіки Крим Російською 

Федерацією. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


Використовується виховний потенціал, пов'язаний із героїзмом українців, 

які боролися в арміях держав - учасників Антигітлерівської коаліції та в рухах 

опору нацистській Німеччині та її союзникам під час Другої світової війни 1939 

- 1945 років, учасників міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки. 

Важливим чинником національно-патріотичного виховання є шанобливе 

ставлення до пам'яті про жертв комуністичного та інших тоталітарних режимів 

в Україні, зокрема жертв Голодомору, політичних репресій і депортацій. 

Невід’ємною складовою національно-патріотичного виховання є 

поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та їх внесок у 

скарбницю світової цивілізації, зокрема у сферах освіти, науки, культури, 

мистецтва, спорту, висвітлення внеску представників корінних народів та 

національних меншин України та громадян інших держав у боротьбу за 

державну незалежність і територіальну цілісність України, процес її 

державотворення, вітчизняну наукову, духовно-культурну спадщину. 

Стратегія національно-патріотичного виховання студентів 

Відокремленого структурного підрозділу «Запорізький гідроенергетичний 

фаховий коледж Запорізького національного університету» (далі - Стратегія) 

розроблена відповідно до положень Конституції України, законів України «Про 

освіту» «Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність 

України у XX столітті», «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки», «Про увічнення перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні 1939 - 1945 років», Постанови Верховної Ради України від 

12 травня 2015 року № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Указу Президента 

України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» від 18 травня 

2019 року № 286/2019 та інших нормативно-правових актів, а також на основі 

аналізу стану і проблем національно-патріотичного виховання в Україні за 

часів її незалежності. 

 

2 АКТУАЛЬНІ ПОТРЕБИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ 

ПІДРОЗДІЛІ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАХОВИЙ 

КОЛЕДЖ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 
Досвід реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 

студенів Запорізького гідроенергетичного коледжу Запорізької державної 

інженерної академії від 31.08.2015 року засвідчив необхідність приділення 

особливої уваги сфері національно-патріотичного виховання студентів, що, в 

свою чергу, є невід'ємною складовою забезпечення національної безпеки 

України. 

Діяльність педагогічного колективу у сфері національно-патріотичного 

виховання потребує постійного удосконалення з урахуванням потреб і 

викликів, що стоять перед суспільством. 

У зв'язку з цим актуалізувалися такі потреби: 

- подолання негативних явищ у суспільній свідомості, що зумовлені 

впливом імперсько-радянської доби та русифікацією і призвели до 

нищення української духовно-культурної спадщини та історичної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/315-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/315-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-19


пам'яті, до розбіжностей в уявленнях про історичне минуле, зокрема про 

тоталітарну добу, голодомори і політичні репресії; 

- формування у коледжі національного мовно-культурного простору; 

- формування активної громадянської позиції, утвердження національної 

ідентичності студентів на основі духовних цінностей Українського 

народу, національної самобутності; 

- сприяння популяризації україномовного культурно-інформаційного 

продукту; 

- здійснення постійної комунікації з державними і місцевими органами 

влади, громадськими організаціями, свідомими громадянами з питань 

національно-патріотичного виховання; 

- розвиток духовності і моральності у студентів, утвердження традиційних 

сімейних цінностей; 

- проведення єдиної по коледжу інформаційно-просвітницької роботи 

щодо національно-патріотичного виховання; 

- запобігання маніпуляцій свідомістю студентів, продукування їх ціннісної 

дезорієнтації; 

- впровадження єдиного методичного підходу до процесу національно-

патріотичного виховання; 

- постійне самовдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників з питань національно-патріотичного виховання (в тому числі 

і через участь у науково-практичних конференціях відповідної 

тематики). 

 

3 МЕТА СТРАТЕГІЇ 
Метою Стратегії є визначення пріоритетів та основних напрямів 

національно-патріотичного виховання студентів коледжу, забезпечення 

змістового наповнення національно-патріотичного виховання на основі: 

- формування національно-культурної громадянської ідентичності, 

національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку 

суспільно-державницьких та духовно-моральних цінностей Українського 

народу; 

- готовності студента до виконання обов'язку із захисту незалежності та 

територіальної цілісності України; 

- усвідомлення досягнень Українського народу, його інтелектуальних, 

духовних та інших надбань; 

- розвитку діяльнісної відданості у розбудові України як суверенної 

держави, формування активної громадянської та державницької позиції, 

почуття власної та національної гідності; 

- скоординованої роботи педагогічного колективу у сфері національно-

патріотичного виховання, його ефективної співпраці з громадськістю; 

- заохочення та розвиток волонтерського руху серед студентів;  

- сприяння консолідації студентів навколо ідей спільного майбутнього, 

всебічного розвитку і функціонування державної мови в усіх сферах 

суспільного життя, захисту територіальної цілісності України, успішних 

реформ і державотворення. 

 



4 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ СТРАТЕГІЇ 
Досягнення мети Стратегії здійснюватиметься за такими основними 

напрямами: 

- приведення нормативної бази коледжу з питань національно-

патріотичного виховання у відповідність до удосконаленої нормативно-

правової бази держави стосовно національно-патріотичного виховання; 

- підвищення ролі української мови як національної цінності та 

невід'ємного елемента національно-патріотичного виховання, здійснення 

заходів з її популяризації; 

- організація проектів та заходів, спрямованих на підвищення престижу 

військової служби; 

- забезпечення належної організації консультативної та методичної роботи 

у сфері національно-патріотичного виховання; 

- розроблення та впровадження сучасних виховних систем, технологій і 

методик у сфері національно-патріотичного виховання, узагальнення та 

поширення кращого досвіду у цій сфері; 

- впровадження у навчальний процес, особливо при  викладанні 

гуманітарних дисциплін, тем духовно-морального спрямування як 

основи формування особистості та підґрунтя для національно-

патріотичного виховання, які виходять з традицій українського 

державотворення; 

- підтримка та розвиток сімейних традицій, активне залучення сім'ї до 

процесу національно-патріотичного виховання; 

- активна співпраця з КЗ «Обласний центр патріотичного виховання 

молоді» Запорізької обласної ради, іншими організаціями національно-

патріотичного спрямування; 

- активна інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-

патріотичного виховання з боку педагогічного колективу та студентської 

ради коледжу; 

- попередження негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, 

алкоголізму, серед студентів, зокрема шляхом залучення до участі у 

заходах із національно-патріотичного та духовно-морального виховання; 

- створення сприятливих умов для діяльності студентської ради у сфері 

національно-патріотичної та волонтерської діяльності; 

- створення системи ефективного моніторингу у сфері національно-

патріотичного виховання. 

 

5 ШЛЯХИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 
Ефективна реалізація Стратегії потребує: 

- здійснення заходів з активізації національно-патріотичного виховання 

серед студентів у тісній взаємодії між педагогічним колективом, 

державними та місцевими органами влади та органами студентського 

самоврядування коледжу;  

- постійного підвищення організаційного рівня та методичного 

забезпечення національно-патріотичного виховання; 

- розроблення системи заохочення студентів та педагогічних працівників 

за плідну діяльність у сфері національно-патріотичного виховання. 



6 РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ 
Реалізація Стратегії забезпечуватиметься спільними зусиллями 

педагогічного колективу та студентської ради коледжу. 

Оцінка ефективності реалізації Стратегії ґрунтуватиметься на результатах 

виконання відповідного плану дій та програм. 

Індикаторами ефективності національно-патріотичного виховання мають 

стати, зокрема: 

- збільшення відвідуваності студентами закладів, що популяризують 

культурні та національно-мистецькі традиції Українського народу, а 

також експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі 

за незалежність і територіальну цілісність України; 

- підвищення серед студентів рівня знань про видатних особистостей 

українського державотворення, визначних українських учених, 

педагогів, спортсменів, військових, підприємців, провідних діячів 

культури, мистецтв, а також духовних провідників Українського народу; 

- розширення сфер застосування української мови; 

- збільшення кількості студентів, які пишаються своїм українським 

походженням, громадянством; 

- збільшення кількості студентів, які подорожують в інші регіони України; 

- забезпечення участі студентів у конкурсах з визначення проектів 

національно-патріотичного виховання, розроблених організаціями 

громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова 

підтримка з Державного бюджету України та місцевих бюджетів; 

- збільшення кількості проведених зустрічей студентів з борцями за 

незалежність України у XX столітті, ветеранами та учасниками 

антитерористичної операції та операції об'єднаних сил у Донецькій та 

Луганській областях; 

- збільшення чисельності студентів, готових до виконання обов'язку із 

захисту незалежності та територіальної цілісності України; 

- збільшення кількості студентів, залучених до проектів та заходів з 

національно-патріотичного виховання місцевого, всеукраїнського та 

міжнародного рівнів, які відповідають ціннісним орієнтирам та 

індикаторам ефективності Стратегії; 

- збільшення кількості заходів із вшанування героїв боротьби 

Українського народу за незалежність і територіальну цілісність України. 
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