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                                     Любов до батьківщини починається з 

родини.Ф. Бекон 

На сучасному етапі українського державотворення надзвичайно 

актуальною є проблема виховання у молодого покоління почуття 

патріотизму, активної громадської позиції, утвердження якостей 

громадянина-патріота як світоглядного чинника. 

Родина є основою держави. Родинне виховання – це перевірений 

віками досвід національного виховання дітей у сім´ї. Воно є могутнім 

джерелом формування світогляду, національного духу, високої моральності, 

трудової підготовки, громадянського змужніння, глибоких людських 

почуттів, любові до батька і матері, бабусі і дідуся, роду і народу, шани до 

рідної мови, історії, культури. 

У сучасних умовах координацію виховних дій сім´ї покладено на 

освітній заклад і від того, як організована і реалізована робота з батьками 

вихованців, значною мірою залежить успішність процесу навчання і 

виховання дітей. Основою такої співдії має стати єдність у ставленні до 

дитини як до найвищої цінності, яка живе, розвивається, формує свій 

світогляд і утверджується як особистість.  

На часі організація роботи з батьками різних вікових категорій, 

формування педагогічної культури всіх дорослих членів сім´ї на новій 

методологічній основі із застосуванням інноваційних педагогічних 

технологій. 

Зважаючи на основні завдання Концепції сімейного виховання в 

системі освіти України «Щаслива родина» на 2012-2021 роки та з метою 

активізації взаємодії батьків з педагогами, інтеграції засобів громадського і 

сімейного виховання дітей, у 2015 році було започатковано роботу над 

довготривалим освітньо-виховним проєктом «Зберемо воєдино всю нашу 

родину». Проєктом передбачено: 

- створення сприятливих умов для взаємодії батьків та вихованців з 

метою подальшого співробітництва; 
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- педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм та 

методів роботи; 

- залучення батьків до освітнього процесу закладу як активних 

суб’єктів навчально-виховної діяльності закладу позашкільної 

освіти; 

- проведення у гуртках та у закладі виховних заходів з метою 

відродження та збереження сімейних традицій і цінностей; 

- створення комплекту методичних посібників, інформаційних 

матеріалів для батьків з метою підвищення престижу сім´ї в Україні. 

Виховання патріота, громадянина, духовно багатої особистості процес 

тривалий і багатогранний. Запорукою результативності виховної діяльності є 

одночасна взаємодія і непорушність трьох ланок замкнутого ланцюжка 

педагог – вихованець – батьки. Адже сім´я – це найважливіший соціальний 

замовник освіти, який є джерелом національного духу, високої свідомості, 

моралі. 

У 2015-2016н.р. в рамках реалізації проєкту було сплановано заходи 

дотичні до виховної проблеми закладу «Виховання громадянина-патріота в 

позашкільному навчальному закладі» на 2015-2020р.р. за участі всіх 

учасників освітнього процесу, які успішно пройшли під час тижня сім´ї «Рід. 

Родина. Україна». Цей тиждень став одним із важливих аспектів реалізації 

освітньо-виховного проєкту, бо проходить з метою пропаганди сімейних 

цінностей як одного із ключових факторів формування громадянина-патріота 

та активного залучення батьківської громадськості до проведення культурно-

просвітницьких заходів. 

Серед них: 

- виставка малюнків «Родина очима дітей». Ця форма роботи з дітьми 

дієва й ефективна. Виставка  робіт вихованців дала можливість 

кожному керівнику гуртка виявити, яке місце в родині займає дитина, з 

ким із родини їй комфортно і затишно, які види діяльності об’єднують 

сім’ю. Всі бажаючі переглянули виставку і змогли оцінити старання 
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дітей, відчути глибину почуттів кожної особистості, її  

індивідуальність. 

- КТС «Моя родина – це…». Заздалегідь підготовлені  для КТС необхідні 

матеріали (дерево, стікери, ручки), створила атмосферу 

доброзичливості і спонукала дітей до спільної діяльності. Вихованці 

вдумливо підходили до поставленого перед ними завдання. Кінцевий 

результат викликав інтерес у всіх учасників освітнього процесу і 

дозволив вирішити комплексно ряд виховних завдань.  

- Родинне свято «Острів радості – родина» пройшло у фойє І поверху 

Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької 

творчості Полтавської міської ради Полтавської області». У ньому 

взяли участь творчі родини закладу. Всі родини відповідально 

поставилися до поставлених завдань. Вони стали для всіх присутніх 

справжнім прикладом прояву любові, поваги, взаєморозуміння, 

підтримки одне одного і результатом тісної співпраці триєдиного 

колективу. 

Слід відмітити роботу педагогів, які протягом 2015-2016н.р. взяли 

активну участь у реалізації проєкту «Зберемо воєдино всю нашу родину»: 

Сидоренко Л.І., Юхно К.В., Нестеренко О.Б., Масло Т.М., Костіна Н.С., 

Бондаренко С.Д., Зубенко С.В., Збронська О.В., Сердюк О.М., Гулій Л.С., 

Палієнко Т.В., Швець О.І., Фесенко О.В.,  Павленко Т.М., Котенко В.О. 

 З метою виявлення рівня сформованості національно-патріотичних 

почуттів у вихованців молодшого шкільного віку в рамках роботи над 

виховною проблемою«Виховання громадянина-патріота у позашкільному 

навчальному закладі» на 2015-2020рр. у 2015-2016н.р. було проведено 

анкетування «Чи любиш ти Україну?»  

До нього долучилось 56 вихованців закладуцієї вікової категорії (НХК 

ансамбль танцю «Барвінок», кер. Фесенко О.В., гурток «Витівники», кер. 

Збронська О.В., НХК гурток «Господарочка», кер. Сидоренко Л.І., гурток по 

класу баяну, кер. Коломацька Т.П., гурток по класу цимбал, кер. Кретович 
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Н.І.). Після попередньої бесіди дітям було запропоновано 7 запитань і три 

варіанти відповідей – «так», «частково», «ні». 

Запитання відповідали віковим особливостям дітей. Ніяких труднощів і 

дискомфорту цей процес у вихованців не викликав. Вони уважно вивчали 

запитання і відповідали на них. 

В результаті попереднього анкетування маємо такі показники:  

- 100% вихованців дали відповідь «так» на запитання «Чи любите Ви 

свою країну?», «Чи вважаєте Ви себе патріотом України?»;  

- 91% вихованців дали відповідь «так» на запитання «Чи читаєте Ви 

художню літературу рідною мовою?», «частково» - 7%, «ні» - 2%; 

- 83% вихованців поважають українську мову, «частково» - 17%; 

- 81% спілкується українською мовою, «частково» - 16%, «ні» - 3%; 

- 67% дали відповідь «так» на запитання «Чи дотримується Ваша родина 

звичаїв та традицій нашого народу?», «частково» - 23%, «ні» - 10%; 

- 62% знає історію свого рідного міста, «частково» - 31%; «ні» - 7%. 

Анкетування дітей даної вікової категорії показало на які питання по 

формуванню національно-патріотичних почуттів у вихованців молодшого 

шкільного віку потрібно звернути увагу педагогам у своїй роботі над 

виховною проблемою закладу. 

У 2016-2017н.р. було проведено такі заходипо формуванню 

національно-патріотичних почуттів за освітньо-виховним проєктом «Зберемо 

воєдино всю нашу родину» за участі вихованців, батьків та педагогів 

закладу: 

- Фольклористична ігрова програма «Червона калина - то наша родина».  

Метою даної програми було виховання національної свідомості 

вихованців, любові до рідної землі, родини, свого народу, державних 

символів. Діти не лише почули багато корисної для себе інформації про 

калину, але й мали змогу висловити свої думки, вислухати інших, 

поспівати, пограти,  весело й із користю провести свій вільний час. Під 

час даного заходу було використано багато дидактичного матеріалу. 
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Яскравим закінченням програми було виготовлення кетягів калини і 

висловлення кожним вихованцем слів-побажань всім присутнім, своїй 

родині, нашій неньці Україні. 

- Інтелектуальна гра «Професії мого роду». Ця форма роботи 

надзвичайно продуктивна. Вихованці різних гуртків активно 

співпрацювали в команді, обговорювали між собою поставлені перед 

ними завдання, знаходили спільні рішення. Під час гри діти дізналися 

про забуті професії, згадали сучасні, поговорили про трудові династії, 

знаряддя праці. Всі конкурси були продумані, використано велику 

кількість дидактичного і роздавального матеріалу. Цей захід отримав 

схвальні відгуки вихованців та педагогів і сприяв комплексному 

вирішенню ряду виховних завдань. 

- Анкетування батьківської громадськості закладу в рамках роботи над 

виховною проблемою «Громадянин виховується з дитинства».  

Сім′я займає провідне місце в системі патріотичного виховання. У сім′ї,  

як первісному осередку суспільства, розпочинається процес виховання 

особистості,  формування і розвитку патріотизму, який надалі триває в 

освітніх установах.  

Почуття Батьківщини починається в дитини зі ставлення до 

найближчих людей – батька, матері, дідуся, бабусі. Це коріння, що зв'язує її з 

рідною домівкою і найближчим оточенням. Однак здійснювати це виховання 

потрібно дуже чуйно і тактовно, і займатися ним треба спільно: батькам і 

педагогам, з малих років прищеплюючи дитині повагу і любов до рідної 

землі. 

В анкетуванні з проблем сімейного виховання «Громадянин 

виховується з дитинства» в рамках роботи над вирішення виховної проблеми 

«Виховання громадянина-патріота в позашкільному навчальному закладі» на 

2015-2020р.р. взяло участь 49 батьків (різних вікових категорій). Їм було 

запропоновано 9 запитань. Метою даного анкетування стало – виявлення 

рівня зацікавленості  батьківської громадськості вихованням патріотичних 
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почуттів дітей у родині, пошук нових форм співпраці у цьому напряму. 

Результати проробленої роботи виявились наступними. По першому питанню 

анкети «Як часто ви вдома говорите в будь-якій формі про патріотизм» 

маємо такі показники: 

 

- 89% батьків впевнені, що їхня дитина знає, що таке «патріотизм»; 

- 73% розповідають дітям про історію своєї сім'ї (заслуги перед 

Вітчизною, спеціальні нагороди, звання когось із членів родини); 

- 91% батьків співає українські пісні, переважно народні; 

- 67% говорить  з дітьми про історію України, а саме: про Другу 

світову війну, Голодомор, сучасні події в Україні; 

- 94% разом з дітьми відвідують виставки українських майстрів, 

музеї, українські вистави в театрах. Найбільш популярні такі місця, як: 

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, Полтавський 

академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.В. 

Гоголя, Полтавський академічний обласний театр ляльок, Галерея мистецтв 

ім. Миколи Ярошенка; 

- 56% батьків самі читають українські книжки, але не часто; 

5%

37%

48%

10%

Раз на рік Раз на місяць Раз на тиждень Щодня
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- 48% під час відпусток відвідують історичні місця. В більшості 

випадків – це історичні пам'ятки, які знаходяться на території Полтавської 

області. 

 Результати відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, хто повинен 

займатися вихованням патріотизму у дітей» ми бачимо на наступній діаграмі: 

 

Отже, анкетування з батьківською громадськістю показало, що у роботі 

з батьками над виховною проблемою «Виховання громадянина-патріота в 

позашкільному навчальному закладі» на 2015-2020 рр. необхідно звернути 

увагу на: 

- удосконалення батьківської просвіти з даної теми; 

- залучення їх до проведення виховних заходів за участі дітей; 

- обмін досвідом з питань патріотичного виховання. 

Адже, виховання патріотизму починається з родини. Це найближче її 

оточення, де вона пізнає такі поняття, як «праця», «обов'язок», «честь», 

«Батьківщина». Якщо батьки прагнуть, щоб дитина виросла патріотом, то, в 

першу чергу, їм доведеться звернути увагу на себе. Вони мають стати не 

тільки гостями на заходах, не лише спостерігати за успіхами їхніх дітей, вони 

мають безпосередньо впливати на формування дітей власним досвідом та 

прикладом. Зусилля педагогів мають бути спрямовані на підтримку 

25%

18%

3%

31%

23%

Школа Палац Держава Сім"я Всі учасники освітнього процесу
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ініціативи батьківської громади, взаємодію у розробленні та виконанні 

сумісних рішень щодо національно-патріотичного виховання дітей. 

- Родинне свято «Щаслива родина – щаслива Батьківщина» для 

вихованців гуртків методичного відділу та їх батьків. Захід пройшов 

по-родинному затишно, з урахуванням вікових особливостей дітей. 

Вихованці розв’язували ребуси, відгадували  загадки, аналізували 

ситуації, грали в ігри, створювали родинне деревце, виготовляли 

власноруч подарунки мамам. Цей захід був спрямований на 

розширення знань дітей про сім′ю; згуртування колективу дітей, 

батьків і педагогів; виховання  у них почуття любові та поваги до 

батьків, своїх рідних, Батьківщини; формування переконань про 

важливість сім′ї в житті людини.  

Слід відмітити роботу  педагогів, які взяли активну участь у реалізації 

проєкту у 2017-2018н.р.: Сидоренко Л.І., Юхно К.В., Кожеко Є.С., Костіна 

Н.С., Зубенко С.В., Гулій Л.С., Палієнко Т.В., Швець О.І., Фесенко О.В., 

Дегтярь Т.О., Кузьмінський І.Д., Вараховба Т.В.  

У 2017-2018н.р. – 3 заходи: 

- пізнавально-ігрова програма «Моя родина – це моє коріння, а я 

майбутнє, я - її насіння». Вихованці дізналися про історію виникнення 

сім′ї, родовідне дерево, родинні обереги українців, познайомилися з 

основними поняттями – рід, родина, народ. Цей захід був спрямований 

на розширення знань дітей про сім′ю, родину, рід, їх значення в житті 

людини; пробудження пізнавального інтересу до історії свого роду; 

виховання  у них почуття любові та поваги до батьків, родини, гордості 

за свій народ, його історії, культури, традицій. 

- Етнографічна вітальня «Історія моєї родини в історії мого краю». 

Метою даного заходу  було уточнення і розширення знань дітей про 

рідне місто, рідний край, видатних земляків; виховання любові та 

поваги до родини, рідної землі, звичаїв та традицій українського 

народу. Діти не лише почули багато корисної для себе інформації про 
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архітектурні пам’ятки нашого міста та області, але й мали можливість 

висловити свої думки, вислухати інших, пограти, змістовно й з 

користю для себе провести  вільний час. Під час даного заходу було 

використано багато дидактичного матеріалу. Яскравим закінченням 

вітальні було викладання доріжки дружби зі створених власноруч 

орнаментів для рушника та гобелена. Коло, яке об’єднало всіх 

учасників заходу свідчило про те, що у великій родині нашого закладу 

б’ються в унісон серця вихованців, педагогів та їх батьків. 

- Конкурс-зустріч у родинному колі «Пісні моєї родини» (для всіх 

учасників освітнього процесу), пройшов з метою налагодження тісної 

співпраці закладу позашкільної освіти з батьками 

вихованців;популяризації родинної пісні;виховання у дітей любові та 

поваги до рідних;формування почуття обов’язку перед батьками; 

відродження звичаїв та сімейних традицій;розвиток  творчої ініціативи 

та здібностей дітей; збагачення духовного світу вихованців;створення 

умов для творчого спілкування;зміцнення дружби і взаєморозуміння 

між підростаючим та старшим поколінням;збереження і примноження 

культурно-історичної спадщини Полтавщини, України. 

У 2017-2018н.р. активну участь у реалізації проєкту взяли такі 

педагоги: Палієнко Т.В., Швець О.І., Зубенко С.В., Гулій Л.С., Дегтярь Т.О., 

Костіна Н.С., Бондаренко С.Д., Коломацька Т.П., Кретович Н.І., Котенко 

В.О., Кас´яненко М.В., Вараховба Т.В., Рагуліна О.С. 

В рамках роботи над виховною проблемою закладу у 2017-2018н.р. 

було проведено проміжне анкетування вихованців молодшого шкільного віку 

«Чи любиш ти Україну?» 

У ньому взяло участь 67 вихованців молодшого шкільного віку (гурток 

«Декоративний розпис», кер. Бондаренко С.Д., гурток «Юний дизайнер», кер. 

Нестеренко О.Б., гурток «Барви», кер. Швець Т.М., гурток «Гончарик», кер. 

Григоренко-Громова В.О., гурток по класу баяну кер. Ніколенко Т.І., гурток 
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по класу баяну, кер. Коломацька Т.П., ЗХК «Вокальна студія «Нове 

покоління», кер. Котеннко В.О., гурток «Витівники», кер. Гончарова А.О.) 

Вихованці всіх гуртків ішли на контакт і з задоволенням відповідали на 

запитання. Проаналізувавши анкети ми дійшли висновку, що показники 

значно зросли у порівнянні з результатами за 2015-2016н.р. Як і в 

попередньому випадку 100% вихованців дали відповідь «так» на запитання 

«Чи любите Ви свою країну?», «Чи вважаєте Ви себе патріотом України?». 

На 2% зросли показники у відповідях на запитання «Чи читаєте ви 

художню літературу рідною мовою?», на 4% «Чи поважаєте Ви українську 

мову?», «Чи спілкуєтесь Ви українською мовою?», «Чи дотримується Ваша 

родина звичаїв та традицій нашого народу?», на 7% «Чи знаєте Ви історію 

свого рідного міста?». 

З огляду на результати можна з впевненістю сказати, що педагоги 

закладу, використовуючи активні форми і методи роботи з вихованцями по 

формуванню національно-патріотичних почуттів успішно працюють над 

вирішенням завдань, поставлених перед ними в рамках роботи над виховною 

проблемою закладу.  

У 2018-2019н.р. продовжилась робота над освітньо-виховним проєктом 

«Зберемо воєдино всю нашу родину», з метою поліпшення педагогічної 

взаємодії педагогів з батьками вихованців, забезпечення єдиних вимог та 

наступності сімейного і суспільного виховання, активного залучення родин 

до участі у освітньому процесі закладу, надання психолого-педагогічної 

допомоги батькам або особам, які їх замінюють, вільний доступ батьків до 

інформації про діяльність закладу позашкільної освіти. 

Протягом навчального року було розроблено та проведено 3 масові 

заходи дотичні до виховної проблеми: 

- усний журнал «Літопис мого  роду» (для вихованців середнього 

шкільного віку).  Метою даного заходу є формування почуття 

обов’язку перед батьками, своїм народом, прищеплення бажання 
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вивчати історію свого родоводу; виховання  любові до родини, отчого 

краю, рідного слова.   

- Акція «Людина, яку я найбільше люблю!»  до Дня матері отримала 

схвальні відгуки та викликала позитивні емоції у вихованців, педагогів 

та їх батьків. Дітям різних вікових категорій було запропоновано три 

види листівок, виготовлених в різних техніках. Вони з задоволенням 

власноруч виготовляли дарунки мамам. Це форма роботи заслуговує на 

увагу, бо об’єднує всіх учасників освітнього процесу. 

- Конкурс пісні «Пісенний вернісаж». Традиційний конкурс пісні 

«Пісенний вернісаж», який пройшов  у цьому навчальному році ставив 

за мету - налагодити тісну співпрацю з батьками вихованців; 

популяризувати родинну та сучасну українську пісню; створювати 

умови для творчого спілкування всіх учасників освітнього процесу; 

виховувати у підростаючого покоління поваги та любові до української 

культури. Родинна атмосфера, яка  панувала на святі об`єднала 

педагогів, батьків та їх дітей. Під час конкурсу вболівальники грали в 

ігри, разом співали українських народних пісень. Організована творча 

співпраця вихованців, педагогів та їх батьків справляє позитивний 

вплив на громадсько-патріотичне становлення вихованця, його духовне 

збагачення, самовдосконалення, розкриття його потенційних 

можливостей. 

   Всі заходи в рамках реалізації освітнього проєкту «Зберемо воєдино 

всю нашу родину» у 2018-2019 навчальному році пройшли на високому рівні 

за участі педагогів: Юхно К.В,, Палієнко Т.В., Швець О.І., Збронська О.В., 

Сидоренко Л.І., Онуфрієнко Л.О., Нестеренко О.Б., Швець Т.М., Зубенко 

С.В., Гулій Л.С., Костіна Н.С., Коломацька Т.П., Кретович Н.І., Ніколенко 

Т.І., Рагуліна О.С., Надьон Н.І. 

У 2019-2020н.р. було проведено лише 1 захід за проєктом: 

- інтелектуальна гра «Немає переводу добрим звичаям народу». Ця гра 

проходила в рамках роботи над виховною проблемою  з метою  
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розширення та поглиблення знань вихованців про звичаї і традиції 

українського народу, формування ціннісного уявлення про стиль 

життя, побут, обрядові свята наших предків, виховання інтересу та 

поваги до історії, звичаїв та традицій нашого народу. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями всі інші сплановані заходи 

патріотичного спрямування за проектом не проведені, зокрема конкурс 

патріотичної пісні «Об´єднані піснею». 

 Згідно з планом діяльності над виховною проблемою закладу у 2019-

2020 навчальному році було проведено підсумкове анкетування  вихованців 

молодшого шкільного віку з метою виявлення рівня сформованості 

ціннісного ставлення дітей до українського народу, Батьківщини, держави, 

нації. 

  В анкетуванні «Чи любиш ти Україну?» взяли участь 82 вихованці 

молодшого шкільного віку закладу (гурток англійської мови «Малятко», кер. 

Палієнко Т.В., гурток «Юний дизайнер», кер. Нестеренко О.Б., гурток 

«Шашки», кер. Кузьмінський І.Д., гурток англійської мови  «Welcome to 

English», кер. Лубенець І.І., гурток «Декоративний розпис», кер. Бондаренко 

С.Д., гурток «Гончарик», кер. Григоренко-Громова В.О., НХК студія 

образотворчого мистецтва «Соняшник», кер. Куца Т.Ю.) 

 Проаналізувавши анкети вихованців молодшого шкільного віку  можна 

з впевненістю сказати, що рівень патріотичної вихованості дітей цієї вікової 

категорії значно зріс у порівнянні з результатами попереднього і проміжного 

анкетування, проведених у 2015-2016н.р. та 2017-2018н.р. в рамках роботи 

над вирішенням виховної проблеми «Виховання громадянина-патріота в 

позашкільному навчальному закладі» на 2015-2020рр. 

За наслідками анкетування «Чи любиш ти Україну?» маємо показники: 

Запитання 2015-2016 

н.р. 

2017-2018 

н.р. 

2019-2020 

н.р. 

1. Чи любите Ви свою країну? 100% 100% 100% 
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2. Чи знаєте Ви історію свого 

рідного міста? 

62% 69% 74% 

3. Чи дотримується Ваша родина 

звичаїв та традицій нашого народу? 

67% 71% 78% 

4. Чи поважаєте Ви українську 

мову? 

83% 87% 100% 

5. Чи спілкуєтеся Ви українською 

мовою? 

81% 85% 91% 

6. Чи читаєте Ви художню 

літературу рідною мовою? 

91% 93% 97% 

7. Чи вважаєте Ви себе патріотом 

України? 

100% 100% 100% 

 

Рівень сформованості патріотизму у вихованців молодшого шкільного 

віку у закладі 

 

Отже, завдяки проведеному анкетуванню серед вихованців молодшого 

шкільного віку, було виявлено, що вихованці розуміють поняття  патріотизму 

та усвідомлюють себе повноправними громадянами України. Ефективність 
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патріотичного виховання значно залежить від спрямованості виховного 

процесу, форм і методів організації роботи педагогів закладу.  Вони віддають 

перевагу активним методам, які ґрунтуються на демократичному стилі 

взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню 

критичного мислення вихованців, ініціативи й творчості. Зріст показників 

говорить про те, що ми працюємо в потрібному напрямку. Дали вагомі 

результати заняття  ШПМ «Світоч» за тематикою виховної проблеми,  

заходи, проведені в рамках реалізації освітньо-виховного проєкту з 

громадсько-патріотичного виховання «Моя країна – Україна. Полтавщина – 

душа країни», кер. Хоріщенко Н.В., освітньо-виховного проєкту «Зберемо 

воєдино всю нашу родину», кер. Швець О.І., соціального проєкту «Той, хто 

бере, - наповнює долоні, той, хто дає, - наповнює серця», соціально-

виховного проєкту «Лідер. Патріот. Громадянин», кер. Березич Ю.В., 

конкурси читців (декламаторів) патріотичного спрямування, конкурси пісень 

тощо. Варто зазначити, що в рамках роботи над вирішенням виховної 

проблеми «Виховання громадянина-патріота в позашкільному навчальному 

закладі» на 2015-2020 рр. слід продовжити  роботу над такими питаннями, 

як:   

- виховання патріотичних почуттів через призму знайомства з 

історією рідного краю; 

- відродження та збереження звичаїв та традицій українського 

народу; 

- прищеплення любові до рідної мови, бажання спілкуватися нею; 

- популяризація серед вихованців  творів української класики. 

Адже, бути громадянином – значить свідомо і активно виконувати 

громадянський обов'язок перед суспільством, Батьківщиною, володіти 

такими якостями особистості як патріотизм, гуманне ставлення до людей.  

Зачатки цих якостей треба формувати в дитині якомога раніше. Любов 

до Вітчизни починається з любові до Малої Батьківщини – місця, де людина 

народилася.   
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Виходячи з цього, патріотизм на даний час є нагальною потребою 

і держави, якій необхідно, щоб усі діти стали національно свідомими 

громадянами – патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце в 

цивілізованому світі, і особистості, яка своєю діяльнісною любов’ю до 

Батьківщини прагне досягти взаємності з метою створення умов для вільного 

саморозвитку і збереження індивідуальності; і суспільства, яке зацікавлене в 

тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної 

самосвідомості здійснювався на моральній основі. 

 Таким чином,  за п’ять років існування проєкту було проведено 14 

заходів по формуванню національно-патріотичних почуттів у вихованців. 

Вони всі були високоефективними і результативними. 

Найбільш вдалими були такі заходи: 

- родинне свято «Щаслива родина – щаслива Батьківщина» (для 

вихованців молодшого шкільного віку); 

- пізнавально-ігрова програма «Моя родина – це моє коріння, а я 

майбутнє, я - її насіння» (для вихованців молодшого шкільного віку); 

- фольклористична ігрова програма «Червона калина - то наша родина» 

(для вихованців середнього шкільного віку); 

- етнографічна вітальня «Історія моєї родини в історії мого краю» (для 

вихованців середнього шкільного віку); 

- усний журнал «Літопис мого роду» (для вихованців середнього 

шкільного віку); 

- КТС «Моя родина – це…» (для вихованців різних вікових категорій); 

- родинне свято «Острів радості – родина» (для всіх учасників освітнього 

процесу); 

- конкурс-зустріч у родинному колі «Пісні моєї родини» (для всіх 

учасників освітнього процесу); 

- конкурс пісні «Пісенний вернісаж» (для всіх учасників освітнього 

процесу). 
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Слід відмітити, що важливою гранню у спрямовано патріотичній 

діяльності вихованців, педагогів та їх батьків є підготовка і участь у 

родинних святах та пісенних конкурсах. Саме ця форма роботи отримала 

схвальні відгуки від батьків, бо вона має глибокий гуманістичний потенціал, 

впливає на культурний ріст вихованців і творчий пошук, пробуджує інтерес 

до надбань нашої держави, суспільства, родини і викликає у дітей бажання 

гідно творити майбутнє. 

Окремої уваги заслуговують методичні матеріали з питань родинного 

виховання, які традиційно кожного року розміщуються на інформаційному 

стенді для батьків в рамках проведення тижня сім’ї. Вони викликають інтерес 

у батьківської громадськості і в подальшому використовуються керівниками 

гуртків у роботі з батьками. 

 

 

 

Отже, сімейно-родинне виховання є важливою складовою формування 

національно-патріотичної свідомості вихованців, що являє собою: 

формування моральних, родинних та загальнолюдських якостей; 
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усвідомлення значимості родини у житті людини; виховання любові до 

близьких та бажання піклуватися, допомагати, співчувати; нести радість 

близьким та рідним, рахуватися з настроєм, бажаннями, почуттями всіх 

членів родини; шанування сімейних традицій, відповідальне ставлення до 

своїх сімейних обов’язків, а освітньо-виховний проєкт «Зберемо воєдино всю 

нашу родину» дотичний до виховної проблеми закладу і є досить актуальним 

в умовах сьогодення. 

У нашому закладі принципово важливою є орієнтація партнерської 

діяльності педагога, вихованців та батьків на розвиток творчості - творчої 

активності, дивергентного мислення, здібностей до адекватної діяльності в 

умовах сучасного суспільства. Тому впровадження технології партнерської 

співпраці відбувається через встановлення відносин з вихованцями таким 

чином, щоб дати дітям нові стимули, закладені у самому навчанні, залучити 

їх до спільної праці та творчої взаємодії в подальшому. 

У цілому роботу по формуванню національно-патріотичних почуттів у 

вихованців в аспекті реалізації освітньо-виховного проєкту «Зберемо воєдино 

всю нашу родину» вважаю задовільною. 


