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Інтеграція України у європейське
співтовариство, світові цивілізаційні виклики,
сучасна війна України з Росією визначають
освітню стратегію держави щодо організації і
проведення заходів на виконання громадянського
(національно-патріотичного) виховання та
утвердження національної ідентичності
здобувачів освіти

Нормативно-правова база 

громадянського виховання:

- Конституція України (28.06.1996);

- Закон України «Про громадянство України» (18.01.2001);

- Закон України “Про освіту” (05.09.2017);

- Концепція розвитку громадянської освіти в Україні 

(03.10.2018)

- Стратегія національно-патріотичного виховання на 2020 –

2025 роки (18.05.2019);

- Концепція національно-патріотичного виховання в 

системі освіти України (29.07.2019) тощо



Мета громадянського виховання конкретизується через 

систему завдань:

- утвердження в свідомості і почуттях особистості 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 дітьми та молоддю патріотичного досвіду на 

основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння

визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності

громадянського суспільства;

- 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 зростаючої особистості до активної протидії

українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.



Серед методів та форм громадянського виховання у

Київському професійно-педагогічному фаховому коледжі

імені Антона Макаренка пріоритетна роль належить

активним методам, що базуються на демократичному

стилі взаємодії здобувачів освіти та викладачів й

спрямовані на самостійний пошук істини, сприяють

формуванню критичного мислення, ініціативи й

творчості.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО 

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЮ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

ВИХОВАННЯ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ:

АУДИТОРНА РОБОТА:

 Вивчення навчальних дисциплін соціально-

гуманітарного циклу (історії, громадянської

освіти, філософії, політології, соціології та ін.),

що спрямоване на формування базових знань

учнів та студентів про історію українського

народу, його традиції, культуру, мораль,

формування основ національної самосвідомості,

активної громадянської позиції тощо



•лекції, бесіди («Україна – єдина країна», «Українська

незалежність: 30 років поступу», «Київська Русь - перша

українська держава», «Друга світова війна: міфи і реалїї»);

•семінари, круглі столи, конференції («Україна в контексті

європейської цивілізації», «Гідність і свобода як ціннісні

орієнтири у сучасному світі», «Духовні виміри буття людини і

сучасність» «Пізнання себе як шлях до саморозвитку і

самовдосконалення»);

•уроки пам’яті до важливих історичних дат ( «Подвиг Героїв

Крут», «Дзвони скорботи: до роковин Голодомору в Україні»;

«Українці у Другій світовій війні»; «Ті, що вражають»: до річниці

Революції Гідності»);

•уроки-диспути («Шлях України до незалежності: здобутки і

втрати»; «Герой нашого часу: який він?» «Як і навіщо виховувати

у дітей громадянську позицію?»,);

• створення навчальних проєктів та презентацій («Історія

українського козацтва»,“Трагедія України 1932 – 1933 рр.”,

«Нашого цвіту – по всьому світу» “Сім чудес України” тощо.





НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА:

•методичні розробки з проблем громадянського

виховання («Формування громадянської компетентності

студентів закладів фахової передвищої освіти»

(ДанькевичВ.Г.), “Формування почуття патріотизму сучасної

молоді через викладання історії” (Коваленко О.М.);

• проведення Тижнів науки комісії соціально-

гуманітарних дисциплін: «Патріотизм як консолідуюча

основа нації» (2019 р.); «Україна. Європа. Світ» (2020 р.);

«Цінності, що об’єднують» (2021 р.); «Українська

незалежність: 30 років поступу» (2022 р.);

•підготовка студентських наукових робіт до участі

у Творчому конкурсі ММО суспільних дисциплін ЗФПО

м. Києва («Революція на граніті» (ст. Шеманаєва Ксенія),

«Шістдесятництво як феномен ХХ століття: маловідомі

сторінки українського опору» (ст. Ярош Дарина) ( науковий

керівник -Данькевич В.Г. )





ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА:  
▪ зустрічі з відомими громадськими діячами,

видатними діячами культури та мистецтва

України:

- зустріч студентів та викладачів з ексголовою

Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні

Олександром Хугом (2019 р.);



▪ творча зустріч студентів та викладачів коледжу з Надією

Лук’яненко - удовою українського політичного та громадського

діяча, письменника, радянського дисидента, борця за незалежність

України у ХХ сторіччі – Левка Григоровича Лук’яненка та Наталією

Осьмак – українською громадською діячкою, біографом і

дослідницею життя й діяльності батька – Кирила Осьмака -

активного учасника українського національного руху, члена

Української Центральної Ради, президента УГВР (2020 р.)



▪ - творча зустріч студентів та викладачів коледжу з

українським літератором, актором, режисером,

Заслуженим діячем мистецтв України – Олександром

Денисенком – та допрем'єрний перегляд його фільму

"ТАРАС. ПОВЕРНЕННЯ« (2019 р.);



▪ - зустрічі із захисниками України (до Дня 

захисника і захисниці України), волонтерами;



▪ участь у благодійних акціях («Допомога воїнам

АТО», «Збір коштів та речей для дітей-сиріт»

(Студентський Парламент коледжу, викладачі);



▪ відвідування виставок, музеїв, пам’ятних та

історичних місць м. Києва та України;

▪ традиційне щорічне святкування Дня вишиванки, Дня

незалежності України, вшанування Героїв Небесної

сотні тощо.








