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І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ 

1. Історичний внесок видатних діячів в розвиток національно –
патріотичного виховання. 

В силу таких причин, як суспільно – політичні та соціально – економічні 

зміни в країні все більшого значення набуває національно – патріотичне 

виховання дітей та молоді.  

Проблема патріотичного виховання завжди посідала провідне місце, це 

можна побачити проаналізувавши історичну, філософську, педагогічну та 

методичну літературу. Суть патріотизму розкрито у працях Г.Ващенка, 

 І. Огієнка, С. Русової, Г. Сковороди, В. Сухомлинського, К. Ушинського та 

інших. Необхідність теоретичного осмислення нових підходів до здійснення 

патріотичного виховання молоді в сучасних умовах актуалізує вивчення праць 

педагогів О. Вишневського,  П. Ігнатенка, Т. Завгородньої, П. Кононенка, 

 Н. Косарєвої, Л. Крицької, В. Кузя, Ю. Руденка та інших. 

Патріотизм хвилював ще з давнини, і тому першооснову патріотизму 

можна побачити в казках, легендах, народних піснях, міфах, прислів’ях та 

приказках. В усі часи велика увага приділялася вихованню в дітей любові до 

Батьківщини, до свого народу, повага до старшого покоління. 

Справжнім феноменом патріотизму в історії України у XVII столітті стало 

запорізьке козацтво, де головною ідеєю стала свобода, самостійність та 

незалежність людини, любов до України та свого народу, виховання фізично 

сильних, сміливих та мужніх оборонців своєї держави. 

Значний внесок в теорію та практику патріотичного виховання зробив 

К. Ушинський. Однією з найважливіших соціальних і педагогічних проблем 

Ушинський вважав ідею народності виховання, яку він трактував досить широко. 

Термін «народність» він розумів, як історію того чи іншого народу, його 

історичний розвиток, географічні й природні умови, в яких живе народ, 

економічні, соціальні, культурні, національні та інші особливості народів. 

Спільною особливістю всіх народів Ушинський вважав виховання людей. 
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Народність він вважав основою виховання підростаючого покоління в дусі 

патріотизму, любові до батьківщини та свого народу. 

Народ, на його думку, є джерелом усіх багатств матеріальної і духовної 

культури, а тому треба вивчати історію, географію, економіку, мову, літературу, 

мистецтво та інші науки. Народна творчість (поезія, пісні, музика, образотворче 

мистецтво та ін.) — джерело культури народу. Однією з ознак народності є мова, 

найкращий виразник духовної культури кожного народу. 

У своїй статті «Рідне слово» Ушинський у барвистих і хвилюючих тонах 

писав про значення рідної мови: «Мова народу — кращий, що ніколи не в'яне і 

вічно знову розпускається, цвіт усього його духовного життя, яке починається 

далеко за межами історії. У мові одухотворяється весь народ і вся його 

батьківщина; в ній втілюється творчою силою народного духу в думку, в картину 

і звук, небо вітчизни, її повітря, її фізичні явища, її клімат, її поля, гори, долини, 

її ліси й ріки, її бурі і грози — весь той глибокий, повний думки й почуття, голос 

рідної природи, який лунає так гучно в любові людини до її іноді суворої 

батьківщини, який відбивається так виразно в рідній пісні, в рідних мелодіях, в 

устах народних поетів. Проте в світлих, прозорих глибинах народної мови 

відбивається не тільки природа рідної країни, але й уся історія духовного життя 

народу». 

Яскравою перлиною в намисті видатних діячів просвітницького руху кінця 

XIX – початку XX століття була Софія Русова. Все її життя і діяльність були 

присвячені вихованню дітей, педагогічній і культурно-просвітницькій праці. 

Софія Русова створила свою власну школу виховання дітей, яка була визнана 

науковими колами багатьох країн світу. Саме вона є автором концепції 

національного виховання. 

Софія Федорівна Русова писала: «В житті кожної шляхетної людини має 

світити велика ясна зірка: щаслива доля рідного народу». Виховання любові до 

Батьківщини, до своєї Вітчизни – це завдання надзвичайно складне». 

«Найдорожчий скарб кожного народу – його діти, його молодь і що 

свідоміше робиться громадянство, то з більшою увагою воно ставиться до 
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виховання дітей, до забезпечення їм найкращих умов життя» – давно, на початку 

ХХ століття мовила ці слова Софія Федорівна Русова. 

На основі аналізу історичного досвіду різних країн С.Русовою 

сформульовані наукові положення про значення національної системи 

виховання та навчання, доведено, що міцною є та нація, яка краще за інших 

використовує глибокі національні скарби.  

За глибоким переконанням С. Русової, школа – «це скарб найкращий для 

кожного народу, це ключ золотий, що розмикає пута несвідомості, це шлях до 

волі, до науки, до добробуту. На вселюдному життю тільки той народ і бере 

перемогу, який має найкращу школу, в якому найбільше є грамотних». 

Тому педагог вважала, що національна самосвідомість закладається в 

людині з перших років життя, тому не випадково значну увагу у національно-

патріотичному вихованні С. Русова, відводила родині, бо перші уяви і моральні 

почуття у дитини викликають її батьки, що підходять до колиски, бавлять, 

пестують, купають дитину, граються з нею. Турбота, ласка з боку рідних та 

близьких, радість, яка оточує дитину в здоровій, згуртованій сім'ї, виховують у 

дітей перші почуття симпатії, любові до батьків, дідусів і бабусь, братів, сестер, 

породжують прагнення спілкуватися з ними, а згодом і піклуватися про них. 

Приклад батьків, старших членів сім'ї стає для дитини тим животворним 

джерелом, з якого виростає поступово почуття любові до людей, до свого рідного 

краю, народу, своєї Батьківщини. Через естетичне сприймання природи 

поглиблюються і збагачується почуття патріотизму, любові до рідного краю, 

свого народу, Батьківщини. Це почуття потрібно плекати систематично, в усіх 

дитячих навчальних закладах з дітьми різних вікових категорій, причому ми 

матимемо позитивні результати тоді, коли виховання буде «поставлено на 

національний ґрунт». Адже ми, наголошувала С. Русова, можемо любити тільки 

те, що ми знаємо, а тому необхідно ознайомити дітей зі своєю місцевістю – 

річкою, лісом, озером, найближчим селом, містом; рослинним і тваринним 

світом свого краю, чим живе і займається населення краю тощо. 
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Таким чином, перші основи національно-патріотичного виховання 

закладаються в родині, а їх продовження, безумовно, має відбуватися в 

дошкільних установах, а потім у школі. С.Русова наголошувала, що в кожному 

навчально-виховному закладі України має бути добре продумана й чітко 

спланована система національного виховання, щоб «свідомо розвивати кожну 

дитину як бажаного майбутнього громадянина своєї країни, свого народу». 

Виховання патріотизму мусить розпочатись з перших років життя дитини. 

Зрозуміло, що тут не йдеться про свідомий патріотизм. Мала дитина може лише 

стихійно любити людей і оточення, серед якого вона живе. Але стихійна 

прив’язаність до рідної природи, своїх людей, до рідних звичаїв може набути 

різних форм у залежності від того, як виховують дитину, в яких умовах вона 

розвивається. 

У всіх формах виховання, відзначав Г.Ващенко, необхідно чітко 

усвідомлювати його мету, або той виховний ідеал, який має бути реалізований у 

процесі виховання. Таким ідеалом для українців є всебічно розвинена людина, 

український патріот, що любить свою Батьківщину, переконаний християнин, 

що щиро дотримується християнської моралі, має міцну волю, керується у 

своєму житті й діяльності певними нормами в дусі християнської моралі й 

українського патріотизму, працездатний, наполегливий у досягненні поставленої 

перед собою мети. 

Визначаючи основною метою виховання української молоді - служіння 

Богові й Батьківщині, Г.Ващенко обґрунтував і найважливіші риси, які необхідно 

виховувати в українській молоді - ідеалістично-релігійний світогляд, який, у 

свою чергу, має особливе значення для формування волі й характеру і взагалі 

поведінки людини, любов до Батьківщини, високу й безкомпромісну 

принциповість, мужність, чесніть, людяність і гуманізм, альтруїзм і солідарність, 

дисциплінованість, працелюбність, здоровий оптимізм, рішучість, пошану до 

батьків і старших, стриманість у статевому житті і фізичних насолодах. А всі ці 

риси, за переконанням Г.Ващенка, закладаються в дошкільному віці. 
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У трактуванні суті змісту, форм і методів національного виховання 

значний внесок зробили педагоги А.Макаренко та В. Сухомлинський. 

Антон Семенович Макаренко патріотичне виховання трактував як одну із 

головних складових цілісної системи виховання молодої людини. Василь 

Олександрович Сухомлинський наполягав на тому, що патріотичне виховання 

доцільно здійснювати на загальнолюдських та національних цінностях, серед 

якими провідними є любов до рідної землі, народу й Батьківщини, любов до 

найбільш рідних людей, любов до рідної мови, праця на благо свого народу і 

Батьківщини.  

Основною метою національного виховання на сучасному етапі є передання 

вихованцям соціального досвіду, успадкування ними духовних надбань 

українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, 

формування незалежно від національної приналежності особистісних рис 

громадянина Української держави, духовності, трудової, моральної, розумової, 

естетичної, правової, фізичної та екологічної культури. 

Національно-патріотичне виховання формується на прикладах історії 

становлення Української державності, українського козацтва, героїки 

визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту. 

Сучасний вчений, педагог О. Вишневський виділяє три етапи розвитку 

патріотичної свідомості дитини та людини взагалі: 

1. Етап раннього етнічно-територіального самоусвідомлення є основою,

фундаментом патріотичного виховання і здійснюється переважно в батьківській 

родині та в школі. Він припадає на дошкільний і молодший шкільний вік. На 

цьому етапі формується почуття патріотизму. 

2. Етап національно-політичного самоусвідомлення, припадає на

підлітковий вік, коли дитина з лона сім’ї та школи переходить у громадське 

середовище. На цьому етапі відбувається приєднання юнацтва до різноманітних 

дитячих й молодіжних громадських, політичних організацій і об’єднань, які в 

змозі допомогти виховати сьогоднішнього школяра, завтрашнього громадянина 

України. 
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3. Етап державницько-патріотичного самоусвідомлення, коли поняття

«національного» виходить за межі етнічності та сягає рівня державності. 

Характерними рисами даного етапу є вияв любові, поваги до своєї держави як 

головної мети нації. 

Таким чином, проходження даних етапів свідчить про громадянсько-

патріотичну зрілість людини. 

Проблема патріотичного виховання перебуває в полі зору сучасних 

науковців та педагогів. Аналіз наукової літератури свідчить про те, що 

національно – патріотичне виховання дітей та молоді завжди було в центрі уваги 

філософів, науковців, педагогів, психологів та інших. 

Узагальнюючи проаналізовану літературу можна сказати, що патріотизм є 

багатогранним поняттям. Він базується на системі знань, почуттів, переконань, і 

визначає ставлення людини до себе та свого народу.  
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2. Актуальність патріотичного виховання дітей та молоді

в умовах модернізації України 

Актуальність патріотичного виховання зумовлюється процесом 

формування в Україні єдиної політичної нації. Патріотичне виховання населення 

спрямоване на забезпечення цілісності, соборності України, що є серцевиною 

української національної ідеї. При цьому важливо, щоб об’єднання різних 

етносів і регіонів України задля національного відродження, розбудови й 

вдосконалення суверенної правової держави і громадянського суспільства 

здійснювалось саме на базі демократичних цінностей, які в свою чергу мають 

лежати в основі патріотичного виховання. 

Відповідно статті 8 Закону України «Про позашкільну освіту» виховання 

громадянина має бути спрямованим передусім на розвиток патріотизму, любові 

до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей 

Українського народу, а також інших націй і народів. 

Патріотичне виховання підростаючого покоління забезпечить цілісність 

народу України, його національне відродження, об'єднання різних регіонів 

країни, соціально-економічний і демократичний розвиток України, розбудову та 

вдосконалення суверенної правової держави, соціально-політичну стабільність у 

державі та гідне представлення нашої країни у світі. 

Виходячи з цього, патріотизм сьогодні є важливою потребою держави, 

оскільки високий рівень патріотизму населення здатен забезпечити соціально-

політичну стабільність. 

Патріотизм в період становлення нації – це любов до Батьківщини, свого 

народу, турбота про благо, сприяння становленню й утвердженню України як 

суверенної і незалежної, правової, демократичної, соціальної держави, 

готовність відстояти її незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю 

з її долею. 
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3. Системний підхід та особливості сучасного

національно – патріотичного виховання

Патріотичне виховання молоді сьогодні є одним з найголовніших 

пріоритетів гуманітарної політики в Україні, важливою складовою національної 

безпеки України. Ставлення владної еліти до виховання молоді на кращих 

зразках історії рідного народу, його досвіду, традицій, освіти та культури, вищих 

християнських ідеалів, є лакмусовим папірцем її справжніх намірів у будівництві 

соборної самостійної держави національного типу.  

Неодмінною умовою національно-патріотичного виховання є системний 

підхід, який передбачає розгляд цілісного багаторівневого, ієрархічного, 

взаємозалежного, детермінованого відкритого процесу в його постійному 

розвитку й саморозвитку. 

Складниками системи національно-патріотичного виховання є: мета, 

завдання, принципи національно-патріотичного виховання, суб’єкти діяльності 

та відносини між ними, процес національно-патріотичного виховання, умови, у 

яких воно відбувається, управління, що забезпечує інтеграцію складників у 

цілісну систему і розвиток цієї системи. 

Метою національно-патріотичного виховання є формування у молодого 

покоління високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, пошани 

до видатних вітчизняних історичних діячів, готовності до виконання 

громадянських і конституційних обов'язків. Патріотичне виховання включає у 

себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти. Головною 

складовою патріотичного виховання є формування у молоді любові до рідної 

країни, що здійснюється в першу чергу сім’єю, безпосереднім соціальним 

оточенням через передавання певних культурних традицій, звичаїв, обрядів, 

вірувань. Значну увагу патріотичному вихованню молоді приділяють органи 

державної влади, які здійснюють його переважно через формування готовності 

до захисту Вітчизни, поваги до до чинного законодавства та засад 
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демократичної, правової держави, поваги до української історії, видатних 

пам’яток культури. 

Організовуючи виховну роботу з патріотичного виховання, потрібно 

враховувати, що в Україні історично склався широкий спектр регіонально-

політичних та регіонально-культурних відмінностей, існує неоднозначне 

ставлення населення до багатьох подій минулого та сучасності. Cаме патріотизм, 

громадянськість повинні об’єднувати українців, зберегти те, що протягом 

століть було нашою метою, – незалежну державу. 

Мета національного виховання конкретизується через систему виховних 

завдань, провідними з яких є такі: 

 забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її

здібностей, суспільних і власних інтересів; 

 формування національної свідомості і людської гідності, любові до

рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розвитку держави, 

готовності її захищати; 

 виховання правової культури: поваги до Конституції, законодавства

України, державної символіки, знання та дотримання законів; 

 забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до

батьків, старших, культури та історії рідного народу; 

 формування мовної культури, оволодіння українською мовою та її

вживання в повсякденному житті; 

 виховання духовної культури особистості та створення умов для

вільного формування нею власної світоглядної позиції; 

 утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди,

справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших доброчинностей; 

 культивування кращих рис української ментальності –

працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, 

толерантності, поваги до жінки, любові до рідної землі; 

 забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорона й

зміцнення їх фізичного, психічного та духовного здоров’я; 
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 забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток

естетичних потреб і почуттів; 

 прищеплення глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями

індивідуальної свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю; 

Основними принципами національно-патріотичного виховання є 

принципи національної спрямованості виховання, культуро відповідності, 

гуманізації виховного процесу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, цілісності, 

толерантності, особистісної орієнтації й життєвої творчої самодіяльності. 

Цілі й завдання національної системи виховання досягаються насамперед 

через глибоке і всебічне оволодіння учнями змістом освіти, який має втілювати 

в собі національні та загальнолюдські цінності і реалізується такими основними 

засобами, як рідна мова, родовід, рідна історія, природа рідного краю, 

краєзнавство, національна міфологія, фольклор, національне мистецтво, 

народний календар, національна символіка, родинно-побутова культура, 

релігійні виховні традиції, національні традиції, звичаї й обряди. Неабияке 

значення для виховання свідомого громадянина є прищеплення шанобливого 

ставлення до героїв війни, ветеранів, до пам’яті про тих, хто загинув, захищаючи 

Вітчизну; поваги до воїнів — захисників, кордонів Батьківщини. 
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Історичне джерело патріотизму - століттями і тисячоліттями закріплене 

існування відособлених держав, що формували прихильність до рідної землі, 

мови, традицій. В умовах освіти націй і утворення національних держав 

патріотизм стає складовою частиною суспільної свідомості, що відображає 

загальнонаціональні моменти в його розвитку. А з практичного боку - 

характеристика особистості, тобто особистість, котра сповідує патріотизм до 

певної країни, є патріотом цієї країни. 

Патріотизм визначається більшістю людей як одне з найглибших 

громадянських почуттів, змістом якого є любов до батьківщини, відданість 

своєму народові, гордість за надбання національної культури. Він виявляється в 

практичній діяльності, спрямованій на всебічний розвиток своєї країни, захист її 

інтересів. Виховання патріотизму – важлива складова виховної діяльності. 

«Патріотизм» - слово грецького походження, «patria» буквально 

перекладається як «вітчизна», і саме поняття виникло саме в епоху грецьких міст 

-держав. 

У філософському словнику патріотичне виховання розглядається як 

виховання, змістом якого є любов до Вітчизни, відданість, гордість за її минуле 

й сучасне прагнення захищати інтереси Батьківщини. Це визначення актуалізує 

роль патріотичного виховання, оскільки саме через активну діяльність людини 

на користь суспільства виявляються її справжні почуття. 

Тлумачний словник української мови визначає патріотизм як «любов до 

своєї батьківщини, відданість своєму народу, готовність для них на жертви і 

подвиги». 

Першооснови патріотичного виховання були закладені в народній 

педагогіці, значення якої висвітлюється в роботах О.Любара,В.Мацюка, 

В.Пугача, М.Стельмаховича, Д.Федоренка. Вони висвітлювали ідеал давньо-

руської епохи, складовою частиною якого виступає патріотичне виховання. 

Сучасні вчені педагоги також займаються визначенням понять 

«патріотизм», «патріотичне виховання». Дослідження проблеми патріотичного 

виховання ґрунтується на фундаментальних працях у галузі національної 

4. Дослідження поняття «патріотизму»
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системи виховання, концептуальних положеннях національної освіти та 

виховання(А.Алексюк,І. Бех,О.Вишневський, Т.Усатенко). 

У сучасній педагогічній літературі виділяють щонайменше три різновиди 

патріотизму. 

1.Етнічний патріотизм,що ґрунтується на почутті власної причетності до

свого народу, на любові до рідної мови, культури, до власної історії тощо. Цей 

термін уперше використав відомий сучасний вчений-психолог І.Кон, який 

писав,що «…етнопатріотизм пов'язаний з утвердженням конкретизованих, 

спрощених образів свого народу, як правило,наділених позитивними рисами». 

Більш детально розглядає етнопатріотизм соціолог Т.Ісламшина. Вона 

визначає його як почуття внутрішнього духовного зв’язку зі своїм народом, 

поваги до «своїх» етнічних цінностей. 

Цей патріотизм зумовлений природою як відчуття видової ознаки народу, 

є природженим і розвивається повноцінно, якщо дитина зростає у національно 

зорієнтованій сім’ї, навчається в українському дитячому садку, а потім в 

українській школі. При цьому великого значення надається вивченню історії 

українського народу,рідної мови та літератури,українського мистецтва, 

народних звичаїв, традицій. 

2. Територіальний патріотизм базується на любові до того місця на землі

(до місцевості, ландшафту, клімату тощо), де людина народилася. 

3. Державний патріотизм ґрунтується на остаточній меті нації – побудові

власної держави, державному самовизначенні, державницькому світогляді та 

державницькому почутті; це вищий патріотизм, який базується на державній 

ідеології та пов'язаний з почуттям громадянськості. 

На думку вченого М. Савина патріотизм – це почуття, І. Харламов вважав 

його моральною якістю особистості, І. Іваненко – складником комуністичного 

світогляду та ідейності, О. Здравомислов – моральною цінністю. 

Таким чином патріотичні почуття українського народу є емоційним 

аспектом національного державницького світогляду, що включає почуття 
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належності до України, її історії, віру в майбутнє своєї держави. Найвищою 

формою патріотизму виступає почуття любові до Батьківщини, готовність 

терпіти муки й навіть іти на смерть заради неї. 

Вивчивши велику кількість філософської, психолого-педагогічної та 

соціологічної літератури сформоване узагальнене визначення поняття 

патріотизм. Патріотизм – це духовно-моральний принцип життєдіяльності 

особистості, який характеризується відповідальним ставленням людини до 

рідного краю, до Батьківщини,до народу, це активна праця на благо Вітчизни, 

примноження її багатств, розбудова науки та культури, захист свободи та честі 

своєї держави. Патріотичне виховання - це виховання, яке передбачає виховання 

патріотичних почуттів, означає вироблення високого ідеалу служіння 

народові,готовності у будь-який час стати на захист Батьківщини, вивчати бойові 

традиції та героїчні сторінки українського народу. 
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• Оновлення та використання в роботі нормативно-правової бази з

національно – патріотичного виховання. 

• Кожного навчального року розробляти заходи, цикли бесід з

національно – патріотичного виховання. 

• Надання науково-теоретичних і методичних основ педагогамщодо

формування патріотичних якостей: проведення педагогічних та методичних 

нарад, круглих столів, бесід, консультацій. 

• Відвідуванняпедагогами курсів з підвищення кваліфікації.

• Постійна самоосвіта педагогів.

• Посилення ролі сім’ї в процесі формування патріотичних якостей у

дітей: батьківські збори, консультації, психологічні тренінги, круглі столи. 

• Проводити з дітьми: цикли бесід, виховні години, заходи до

знаменних дат, конкурси, відкриті заняття, круглі столи. 

• Відроджувати національні традиції шляхом вивчення українських

пісень, віршів. 

• Проводити інтегровані уроки з використанням сучасних технологій.

5. Механізм формування патріотичних якостей у дітей та молоді в

Палаці 
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Нормативно – правова база з питань 

національно – патріотичного виховання 

 Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки». 

 Концепція Державної цільової соціальної програми «Молодь

України» на 2016-2020 роки. 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про

затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання 

у загальноосвітніх навчальних закладах». 

 Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного

виховання дітей та молоді (Додаток до Наказу МОН України від 16.06.2015 року 

№641). 

 Указ Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи

щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді». 

 Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності

та Свободи». 

 Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День

Соборності України». 

 Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника

України». 

 Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-412

«Про проведення Уроків мужності». 

17



ІІ. НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ДІЇ 

В даний час національно – патріотичне виховання дуже актуальне і в 

міському Палаці дітей та юнацтва приділили велику увагу до цього питання. З 

метою координації та систематизації роботи в інформаційно – методичному 

центрі були розроблені заходи  з патріотичного виховання для впровадження в 

навчально – виховний процес. В колективахбули розроблені цикли бесід, заходів 

та занять з цього напрямку. В кожному навчальному кабінеті з’явилися стенди 

Державної символіки України. Педагоги розробили папки з документами, 

сценаріями, відкритими заняттями та бесідами з виховання патріотів нашої 

держави. Збільшилась кількість масових заходів з патріотичного напрямку, до 

яких запрошені не тільки вихованці Палацу, а ще й діти та молодь міста.  

В цьому навчальному році в колективах було проведено багато різних 

заходів з національно – патріотичного виховання. З педагогами ведеться плідна 

робота на педагогічних та методичних нарадах. Отож, в цьому році було 

проведено методичні наради з тем «Концепція національно – патріотичного 

виховання дітей та молоді», «Орієнтири національно – патріотичного виховання 

в Палаці», «Роль педагога в посиленні патріотичного виховання дітей та молоді», 

та «Виховання громадянина патріота в педагогіці В.О. Сухомлинського та в 

сучасній освітній практиці». В методичному центрі Палацу постійно 

оновлюються виставки до знаменних дат, які допомагають педагогам 

підготуватися до виховних бесід з вихованцями. 

В міському Палаці дітей та юнацтва виховуються діти за різними 

напрямками. Робота педагогів розділена на 4 центри – відділи.  

Зразковий Центр національного виховання та української культури «Коло 

калинове». 

Центр було створено з метою залучення підростаючого покоління до 

джерел багатовікової культурної спадщини українського народу,його досвіду, 

виховання особистості через формування національної самосвідомості, розвитку 

загальної культури і духовності, а також професійного самовизначення. 
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У 2016 році, за рішенням експертної комісії Міністерства освіти і науки 

України, центром підтверджено високе звання «Зразковий художній колектив».  

Центр художньо – творчого розвитку, до якого відносяться талановиті 

колективи Палацу: Зразковий ансамбль сучасної пісні «Співаночки», шоу – кліп 

театр «Будьмо разом», молодіжно – творче об’єднання «Метроном», циркова 

студія «Трюк», театр танцю «Бриз», група брейкдансу «Chillout», школа – студія 

сучасної хореографії «Грандіс», Зразковий колектив сучасної хореографії 

«Пірует», дитячий музичний театр «Браво», театр естрадної мініатюри 

«Інтермедія». Колективи приймають участь в міських, обласних, 

Всеукраїнський, Міжнародних конкурсах та фестивалях. 

Найбільш ефективним засобом для розвитку творчого мислення та уяви дітей є 

художньо - творча діяльність. 

Художньо – технічний відділ, де діти навчаються розуміти мистецтво і 

красу навколишнього світу.В цьому відділі є великий вибір різножанровості 

направлень: Зразковий театр моди «Креатив», студія дизайну та декору, гурток 

«Сувеніри і аксесуари в дизайні», гуртки «Електротехніки» та «Радіоелектронне 

конструювання», авіамодельний гурток.   

Еколого – гуманітарний відділ, до якого відносяться екологічний центр, 

Зразкова студія образотворчого мистецтва, Парламент дітей та юнацтва, 

редакція газети «Я», авторська творча студія Віктора Родіонова, студія 

комплексного естетичного виховання. 
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1. Центр національного виховання та української культури

«Коло калинове» 

У сучасних умовах суспільного розвитку України, її національного 

відродження, все більше зростає роль школи та позашкільних навчальних 

закладів у формуванні особистості, в якій повинні поєднуватись громадянська 

зрілість, почуття обов’язку перед суспільством. Цілком зрозуміло, що у 

досягненні бажаних результатів важлива роль належить національно-

патріотичному вихованню. 

Чим глибше людина пізнає національні особливості, менталітет своєї нації, 

тим більший інтерес вона здатна проявити і до інших націй. Лише заглиблення у 

споконвічну історію свого народу, подолання історичного безпам’ятства здатне 

відновити національну свідомість, гідність кожного громадянина України. 

 Ми, українці, володіємо колосальним духовним і моральним потенціалом, 

який зосереджений в українській традиційній культурі. Наш обов’язок на 

сучасному рівні розвитку освіти – задіяти цей потенціал,передати моральні і 

духовні цінності українського народу, що сприятиме й формуванню 

національної самосвідомості громадян нової України. 

 «Щоб зберегти, треба любити. Щоб любити – треба знати». У цій фразі – 

вся суть виховної роботи зразкового Центру української культури, Палацу дітей 

та юнацтва нашого міста, мета якої – залучення дітей та молоді до надбань 

української історії, культури, українського побуту, ремесел, відродження 

народних християнських звичаїв, традицій і обрядів. 

 Колектив працює за довгостроковою програмою «Ярина», яка увібрала 

освітньо-виробничу діяльність та художньо-творчу, поєднавши їх з 

просвітницькою роботою. Завдяки цій програмі активізувалася робота гуртків 

народних промислів, створення фольклорних  гуртів не лише в Центрі 

української культури, а й у позашкільних закладах та школах міста. Робота 

Центру вийшла за межі Палацу – він став організатором і координатором 

проведення багатьох міських конкурсів, виставок, фестивалів і свят: міського 
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відбіркового конкурсу( в рамках обласного) «На кращого юного майстра 

народних ремесел»,  

міської виставки «Дебют» і свята «Святий Наум наведе на ум» (посвячення 

у підмайстри),  
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міської виставки «Наддніпрянські замальовки (в рамках літературно-

мистецького свята «Собори наших душ»),  
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міського конкурсу читців «І твоя, Кобзарю,слава не вмре, не поляже», 
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міських виставок «Пасхальні кольори»,
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міських виставок «І на тім рушникові», 
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міського фольклорного фестивалю «Наддніпрянські джерела» (в рамках 

міського конкурсу-огляду дитячих творчих колективів «Зоряне коло» та інше. 

Розпочавши свою діяльність з декількох майстерень, Центр з кожним 

роком набирав нових обертів,постійно удосконалюючись відповідно до сучасних 

вимог, актуальних потреб суспільства, освіти, дитячого та молодіжного 

середовища (наприклад, майстерня з дизайну переросла в окрему структуру, де 

діти пізнають різні напрямки з дизайну, навчаються у вечірній студії малюнку і 

живопису та іншому). 

    Сьогодні у структурі Центру працюють майстерні народних ремесел: 

декоративний розпис (майстерні присвоєно присвоєно почесне звання 

«зразковий художній колектив»), народна вишивка, колажі та писанкарство 

(керівник-випускниця ЦУК, Спіріна Валерія),  батик, бісероплетіння, народні 

ремесла, народознавчий гурток «Джерело». Програми гуртків дають можливість 

цікаво і різноманітно побудувати навчальний процес, спрямовуючи його не лише 

на формування професійних знань, залучення до продуктивної діяльності за 

інтересами,а, перш за все, на національне й духовне виховання гуртківців; 

уміння серцем відчути глибину  й красу народних звичаїв і традицій та 

навколишню красу і відтворити її у своїх роботах. Наведу, як приклад, лише одну 

тему і розділи програми з вишивки. Отже,- «Вишиті обереги та обереги твого 

життя»: 

- калина – дерево українського роду; твій родовід; 

- виноград- це краса створення сім’ї, обереги твоєї сім’ї 

- лілія – символ дівочої чистоти та цноти, чистота душі і тіла; 

- дуб – символ парубочої сили, відповідність «хочу» і потрібно; 

- хміль – розвиток молодого буяння любові, етичні основи відносин юнаків 

та дівчат; 

- троянда – символ сонця; совість – сонце людське, голос Божий у її душі. 

   Зміцнення Української держави неможливе без формування духовної 

незалежності суспільства, яка передбачає, перш за все, високий рівень культури 

26



і освіти сучасного громадянина. Тому сьогодні особливо актуальним  є 

формування особистості, її компетенції. 

   Цікавою є й інтегрована програма народознавчого гуртка «Джерело», яка 

спрямована на ознайомлення гуртківців з природою рідного краю, історією міст, 

населених пунктів, вивчення звичаїв, обрядів, пробудження інтересу до 

української пісні, фольклору, виховання любові до батьків, пошани до людей 

праці, сприяння розвиткові творчих здібностей дітей, бажання зберігати родинні 

традиції, описи свого роду, родоводу. 

У процесі навчання використовуються різноманітні форми роботи: бесіда, 

конкурс, екскурсія, заочна подорож, робота з книгою, словником, проведення 

свят тощо. 

   Сучасна система виховання у центрі намагається максимально 

враховувати національні риси і самобутність українського народу, реалізовувати 

моральні цінності як найвищі його духовні надбання. Народні ремесла, звичаї, 

традиції, обряди – могутні засоби виховання в учнів духовності, основ моралі, 

совісті, гідності, честі, справедливості, скромності, працелюбства. Адже така 

система виховання, через пізнання минувшини, створюється на культурно-

історичному досвіді, на багатовікових надбаннях і є виявом гуманістичного 

спрямування. Культурно-педагогічна спадщина фіксується через пам’ять, слово, 

спілкування, побут, традиції, обряди, формується через свідомість, стає 

потребою у самоутвердженні. В основі інноваційної діяльності-цілісність 

навчання та виховання через комплекс народних обрядів та засвоєння знань 

попередніх поколінь. 

   Вже продовж двадцяти років займається вирішенням проблеми 

національного виховання  зразковий художній колектив Центр української 

культури «Коло калинове», об’єднуючи у партнерстві не лише позашкільні 

заклади та школи міста, а й культурно-освітні тагромадські організації, зокрема: 

Національний історичний музей та його філії –меморіальний будинок – музей 

Д.Яворницького і музей «Літературне Придніпров’я», Міжнародний та 

Всеукраїнський фонди сприяння освіти і культури «Добро», Козацький 
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благодійний фонд імені І.Сірка, Свято-Покровський храм, -історико-

ландшафтний заповідник у с.Рубанівське, Васильківського району, обласне 

радіо, 51-й, 27-й, 11-й канали ТБ та інші. 

   Це неповний перелік плідної роботи колективу з проблеми формування 

почуттів національної свідомості, духовно-ціннісних орієнтирів особистості в 

умовах позашкільного закладу. 
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2. Центр художньо – творчого розвитку

В Зразковому ансамблі сучасної пісні «Співаночки» відбувся конкурс 

малюнків присвячений «Міжнародному дню миру», де діти з великим 

задоволенням малювали рідну Україну.  
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В Зразковому колективі сучасної хореографії «Пірует» постійно 

ведеться робота з виховання у дітей гідного ставлення до України. Педагоги 

приділяють увагу патріотичному вихованню в різних направленнях розвитку 

вихованців, хореографи ставлять постановки про Україну. І саме в цьому році 

народився танок «З Україною в серці!». Поштовхом до створення танцю став 

малюнок Надії Савченко, який вона зробила під час судового засідання. . На 

малюнку зображена чарівна нескорена українка з підписом «Українкою я 

народилася, українкою я і помру!» До речі в листі, який написала Надія 

вихованцям колективу «Пірует» вона виказала бажання подивитись цю 

хореографічну постанову.  

30



Колектив неодноразово приймає участь у концертах в військовому 

шпиталі. Для бійців, які лікуються дуже важлива підтримка, живе спілкування з 

дітьми, та радісні емоції, які вони отримують, коли діти танцюють для них. 

Батьки колективу збирають та передають благодійну допомогу для воїнів АТО. 

Діти отримують неоціненний досвід від спілкування з мужніми, сильними, 

патріотичними бійцями. 

19 травня незабули відмітити і свято Вишиванки. У культурі практично 

будь-якого народу є речі, які яскраво відображають його особливу національну 

традицію. Вишиванка - яскравий приклад і підтвердження цьому. І тому діти на 

заняття прийшли в вишиванках та в елементах національного костюму.  
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Діти колективу розписали багато прапорів для бійців, малювали та 

відправляли на фронт малюнки та обереги.  

В приміщенні, де займається колектив «Пірует» розміщено прапор України 

з підписами зробленими бійцями Харківського протезного медичного закладу з 

військового шпиталю та волонтерів.   

На останньому дзвонику у Палаці керівник колективу Чергик Ірина 

Андріївна була нагороджена відзнакою «Гідний патріот України» за високий 

рівень патріотичної роботи. 
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Театр танцю «Breeze» є досить нетривіальним об’єднанням творчих 

особистостей, які за допомогою тілісно – танцювальних та акторсько – 

перформативних практик рухаються у напрямку розвитку чуттєвого сприйняття 

сучасного світу.  

Актуальною течією переосмислення дійсності є дослідження свого 

минулого та творче зіставлення його із тенденціями сьогодення. Так, постановка 

«Кожним подихом» є прикладом вдалого експерименту на цю тематику.  
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Школа - студія сучасної хореографії «Грандіс» відвідала центр 

української культури "Коло калинове", де діти пізнавали традиції та обряди 

українського народу. Разом з Бандур Валентиною Іванівною грали у народні ігри 

та танцювали кривий танець. Діти мали змогу розказати вірші українських 

письменників. Ця зустріч подарувала дітям позитивні емоції та цікаві знання. 

До дня української мови в школі – студії сучасної хореографії «Грандіс» 

пройшов захід, де діти розповідали про українських письменників, про їх життя 

та творчість. Кожна дитина розповідала вірш улюбленого письменника, також 

були й такі, хто сам написав вірша. Діти підготувалися і на захід були одягнені в 

українське вбрання.  
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3. Художньо – технічний відділ
Патріотичне виховання – історично зумовлена сукупність ідеалів, 

поглядів, переконань, традицій, звичаїв та інших форм соціальної поведінки, 

спрямованих на організацію життєдіяльності підростаючих поколінь, у процесі 

якої засвоюється духовна і матеріальна культура нації, формується національна 

свідомість і досягається духовна єдність поколінь. 

Відмінна риса і новизна – формування громадсько – патріотичної 

свідомості у дітей та підлітків засобами дизайну в умовах позашкільного 

навчального закладу. 

Патріотичне виховання передбачає формування основ громадянської 

культури. Громадянська культура – це глибоке усвідомлення своєї належності до 

певної держави, почуття громадянської гідності, відповідальності й обов'язку, 

здатність рішуче відстоювати суспільно-державні цілі в складних ситуаціях. 

Патріотичне виховання використовує такі засоби: рідну мову, родовід, 

рідну історію, краєзнавство, природу рідного краю, народну міфологію, 

фольклор, національне мистецтво, народний календар, національну символіку, 

народні прикмети і вірування, виховні традиції, національні традиції, звичаї та 

обряди. 

Дизайн - це художнє проектування і конструювання естетичних 

властивостей оточуючого нас предметного світу. Це органічне поєднання 

користі і краси, функції і форми. 

Об’єкти дизайну віддзеркалюють час, рівень технічного прогресу і 

соціально-політичного устрою суспільства. 

«Родовід» розглядається в темах дизайну, які присвячені декоративно – 

прикладному мистецтву (витинанка – родове дерево, де дітям пропонується 

назвати своїх дідів і прадідів, в графічному дизайні. Наприклад тема «Герб моєї 

родини». 

35



Природа рідного краю 

Основи образотворчої грамоти – основа для вивчення дизайну. Під час 

пленерних практик, діти роблять замальовки тварин, рослин, пейзажів рідного 

краю. Називають їх назви. 

Ці роботи вони використовують протягом року, як основу для 

дизайнерських проектів. 
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Екологія 

Один із видів дизайну, який вивчають діти – АРТ дизайн. Створюючи арт 

об’єкти на тему екології вони занурюються в проблему. Теми: «Не рубай 

ялинку», «Пластик вбиває», «Чисте повітря залежить від твоїх знань». 
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«Чисті води» 

Особлива увага до чистоти рік. Плаття в стилі АРТ «Морська королева» 

трансформоване з сміття. 

При знайомстві з графічним дизайном, діти виконують , крім інших 

завдань, ілюстрації до казок в різних техніках, що дає можливість глибше 

вивчити казку, персонажів, мораль. 
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Національне мистецтво 

До пасхальних свят учні студії дизайну традиційно пишуть писанки 

(частіше копії з музеїв, зібраних відомими митцями писанкарства). 

1. Діти пишуть писанку разом з батьками – вводиться забута традиція, коли

мати писала писанки. 

2. Вивчають символіку – вміння прочитати добрі побажання написані через

знаки. 

3. Виконують декоративні композиції з писанками для сучасних інтер’єрів

– вводять в сучасне життя.
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Солоне тісто 

замінник глини для навчальних робіт. Традиційна іграшка 
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Створюючи дизайнерське панно, діти вивчають традиційні способи 

переплетінь (кругове, пряме та інші). 

Вибійка 

Вибійка – техніка нанесення малюнка на тканину за допомогою дерев’яних 

штампів. Вивчаючи основи техніки діти використовують її в сучасних формах і 

аксесуарах, прикрасах одягу та інше. 

Основи килимарства 
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Під час вивчення основ композиції дітям пропонується, як один з засобів 

використовувати традиційний розпис.  

Використання традиційних форм керамічного посуду в натюрмортах 

формує естетичні смаки та зорову пам'ять. Перед початком занять педагог 

розповідає звідки ця кераміка і для чого вона призначалась. 
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В кабінеті висить плакат з національною символікою, до якого часто 

звертаються юні художники дизайнери, щоб змалювати герб чи інше. 

Вивчаючи традиції, виконуємо ілюстрації до свят, виготовляємо декорації, 

ескізи, ляльки, сувеніри.

Діти писали листи для воїнів – захисників з зони АТО. Плетуть, за бажанням, в 

вільний від занять час, сітки разом з батьками. 
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Виставки та екскурсії розширюють світогляд дитини, перемоги – 

підвищують самооцінку. 

Портрети мам, літаючі змії – як повід зустрітися і побути разом з родиною. 

Провести вихідні або вечір разом. 
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Плакат – це найскладніша форма роботи з дітьми, бо необхідне образне, 

символічне мислення. Підвищує рівень культурного сприйняття оточуючого 

середовища. 

Головне правило, якого дотримується керівник студії «Дизайн» - це 

виховання патріотизму засобами зацікавлення, інформування, через гру, 

легенду, казочку без навязування. 
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На останньому дзвонику у Палаці керівник студії дизайну Рахманова 

Марія Борисівна була нагороджена відзнакою «Гідний патріот України» за 

високий рівень патріотичної роботи. 

У вихованні дітей та підлітків засобами дизайну в умовах позашкільної 

освіти великої уваги потребує формування патріотичних рис їхнього характеру: 

навичок поведінки, витривалості, чуйності, доброти й милосердя, вміння долати 

труднощі, вироблення цілеспрямованості й стійкості уваги, організованості, 

ощадності, хазяйновитості. Не менш важливе значення має виховання духовно-

моральних та вольових рис патріотизму: працьовитості, розумної ініціативи, 

відповідальності, національної свідомості, рішучості й наполегливості, 

сумлінного ставлення до навчання, охайності, дисциплінованості, згуртованості, 

чесності, людської гідності, скромності, взаємної пошани й терпимості, 

осудливого ставлення до егоїзму, неробства. 

Дизайн впливає на формування культури сучасного суспільства і 

майбутнього. 
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4. Еколого – гуманітарний відділ

В Екологічному центрі Палацу в рамках програми патріотичного 

виховання проходять бесіди на заняттях , які зачіпають такі теми, як «Державні 

символи України», «Доповідь про життя та творчість Шевченка» і т.п. Також 

діти знайомі з ситуацією, що склалася в Україні і відсилають воїнам АТО 

душевні листи і малюнки. 

На конкурсі «Мій рідний край, моя Земля» діти передають всю 

самобутність і красу України. На виставці робіт можна помилуватися 

петриківським розписом, українською символікою, україночками і українцями в 

національних оздобленнях, також є роботи, присвячені творчості українських 

письменників. 
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В студії комплексного естетичного виховання навчаються найменші 

діти віком від 3 до 7 років.  

Необхідність виховання патріотизму починається з дошкільного віку. В 

цей період відбувається формування культурно-ціннісних орієнтацій духовно-

етичної основи особистості дитини, розвиток її емоцій, відчуттів, мислення, 

механізмів соціальної адаптації в суспільстві, починається процес національно-

культурної самоідентифікації, усвідомлення себе в навколишньому світі. 
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Патріотичне виховання починається з малечку з маминої «колискової», 

невеличких віршів та народних казок «Котигорошко» та «Івасик – Телесик». Діти 

дуже жваво і чуттєво сприймають навколишній світ і тому важливо який і як 

подається малюкам пізнавальний матеріал. 

У формі гри, казки вивчаються пісні для самих маленьких на українській 

мові – це «Я хоч невеличка», «Веселий хоровод», «Мама вишиває», 

«Колискова», «Бабусі». 

Більш дорослі діти 4 – 5 років вивчають пісні з танцювальними рухам, 

обігрують пісні «Весняні краплинки» (пісенька з цуциком), «Дід Мороз до нас 

іде» (зображують гру з дідом), «Пісня про матусю». Вчаться декламувати вірші, 

працюючи над дикцією, артикуляцією, а пісню вчаться виконувати з особливим 

відношенням. 

На заняттях вивчаються українські традиції та обряди. В новорічні свята 

співаємо щедрівки та колядки. Старші діти виконують українські народні пісні 

та пісні українських авторів у постановочній сценічній формі – це «Ой, є в лісі 

калина», «Веселі гуси», «Я маму люблю», «Зацвіла в долині». 

Вокальна робота по національно – патріотичному вихованню малюків. 
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Особлива увага приділяється героїчній пісні. Діти з задоволенням 

виконують рольові дії, в українському вбранні в таких піснях як: «Гоп – гоп», 

«Танцювала риба з раком», «Їде півник на коні». 

 Вся підсумкова робота показується на відкритих заняттях, які повністю 

проходять на українській мові – це «Березневий букет», «Краю мій рідний», 

«Осінній ярмарок», «Прилинь веснонька», «Різдвяні розваги», «Свято Святого 

Миколая». Також дуже цікавою формою для дітей є «пісня в малюнках», 

«пісенна імпровізація»», а також спів a-cappela.  

Вокальний напрямок студії було представлено у Всеукраїнській акції 

«Виховуємо в дітях доброту» у 2015 році. Кожна дитина дуже талановита та 

особиста, і від педагогічної уваги та любові залежить, якою цілісною духовною 

натурою вона виросте. 

Робота з національно – патріотичного виховання на заняттях 

хореографії. 

Національні ігри для знайомства дітей з національною культурою 

«Катруся», «Ворота», «Наїзники». До теми «Рідний край де живемо» з дітьми 

розбираємо, які овочі та фрукти ростуть на рідній Землі, що сіємо, що збираємо, 

що на гербі маємо, символи України. Гра «Урожай», «Ярмарок» (заклички). 
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Вивчаємо елементи українського танцю, танець «Хлопавки», «Кривий 

танець», хоровод з рушниками.  

До дня Козацтва провели бесіду – розповідь про козаків про їх побут та 

вміння, тренування. Виконання в ігровій формі завдань та вправ козаків 

«Перетягни палицю», «Бій мішками», «Скинь шапку». Свято «Козацькі розваги». 

Вивчаємо вірші про нашу країну.  

Робота з національно – патріотичного виховання на заняттях 

образотворчого мистецтва. 

Програмою з образотворчого мистецтва  пропонуються теми, які 

знайомлять дітей із українським національно-декоративним мистецтвом, 

народними промислами, з творами українських митців. Заняття допомагають 

дитині увійти у світ творчості і краси, долучитися до скарбів художньої 

культури, плідно сприяють розвитку її емоційно-чуттєвої сфери, поглиблюють 

знання, і головне - виховують потребу у збереженні та примноженні духовного 

та матеріального багатства українського народу, готовність до захисту 

національних інтересів України. 
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Візерункові рушники (народна творчість) 

Вечірнє світло у віконцях (мала Батьківщина) 

Хто – хто поруч з нами живе?  

Як ми були маленькими (колискова)  

Чудо – дерево (дерево життя)  

Чарівний птах (народна творчість) 

Глечики (народна кераміка) 

Мій добрий дім, в якому я живу (світ дому)  

Казковий букет для мами і бабусі (сімейні цінності)  

Бабусині казки (усна народна творчість) 

Робота з національно – патріотичного виховання на заняттях 

англійської мови. 

Патріотизм зароджується разом із формуванням родинних почуттів до 

своєї родини (матері, батька …). 

Провідною темою у вивченні іноземної мови є, безумовно, тема «Сім’я», 

упродовж якої діти розповідають про своїх найближчих людей і родинне коло. 

Під час вивчення матеріалу з теми «Свята і традиції», дітей слід ознайомити з 
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елементами культури країни, мова якої вивчається і порівнювати з українською 

культурою. 

Знання, які діти отримують на заняттях мають подаватись через призму 

знань, сформованих в процесі оволодіння рідною культурою. Знайомство з 

святковими традиціями зарубіжних ровесників. Необхідно обговорювати 

сімейні традиції, традиції святкування у власній родині та у дитячому колективі, 

в якому перебувають діти. 

Робота з національно – патріотичного виховання на заняттях в 

гуртку «Подорож до країни знань». 

У гуртку «Подорож до країни знань» дітям молодшого, середнього та 

старшого віку прищеплюються патріотичні почуття та даються початкові 

уявлення про нашу рідну країну.  

Так, у середній групі проводяться тематичні заняття «Український славний 

рід», на якому збагачуються уявлення дітей про Україну (яка вона велика, 

красива, багата природними ресурсами). Діти знайомляться з символікою 

України, національним вбранням.  

У старшому віці знання поглиблюються: діти знайомляться з національним 

мистецтвом, з місцем нашої держави на карті світу. До дня Соборності України 

53



проводилось тематичне заняття «Наша рідна ненька Україна», на якому велика 

увага приділяється саме соборності, єдності України. До дня збройних сил 

України проводилось комплексне заняття «Хто наш захищає», де дітям даються 

початкові уявлення про українську армію, військові професії. 

Редакція газети «Я» 

«Если не я, то кто же?» - під цим гаслом ось уже 25 років в міському Палаці 

дітей та юнацтва виходить обласна газета дітей та молоді – «Я». Була вона 

створена на базі літературно – творчого гуртка юних журналістів під 

керівництвом члена Спілки журналістів України та Міжнародної спілки 

письменників Т.І. Заславської у 1991 році.  

Вся робота редакції спрямована на допомогу юним літераторам у 

визначенні свого письменницького, журналістського, поетичного і , звичайно 

людського, національно – патріотичного «Я». 

Здобутки юних літстудійців перш за все відображені на сторінках 

тематичних випусків газети (вже побачило світ 174 випуски «Я»). 
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Серед них – щорічні, присвячені Дню міста, літературно – мистецькому 

конкурсу «Собори наших душ», 70 - річчю визволення Дніпропетровська від 

німецько – фашистських загарбників, до 150- річчя славетного українця - 

видатного історика, археолога, ентогрофа, письменника Д.І. Яворницького та ін.. 

З 1993 року виходить літературний додаток до газети  - «Бібліотечка «Я». 

Уже видано більше 40 колективних та авторських літературних збірок (в тому 

числі 16 випусків лауреатів міського свята «Собори наших душ», збірки поезії та 

прози членів редколегії – «Постижение», «Письмо в газету», авторські видання 

Наталії Куземи, Владислава Дульського, Олексія Заславського, Діани Пугач, 

Анастасії Хотімської, Єлизавети Нестерової та ін.. 

Твори наших школярів вирізняються різноманітною тематикою. Перш за 

все вони здатні висловити свою громадянську позицію. Складають вірші та 

прозаїчні твори про дружбу, родину, рідне місто, Україну.  

Також крім друкованих видань літстудійці – «Я» пропагують свої твори 

підчас виступів у літературній вітальні Палацу, бібліотеках міста, середніх 

школах та інших закладах. 

55



Стали лауреатами щорічного обласного конкурсу «Я розповім вам про 

подвиг», Всеукраїнських конкурсів друкованих видань, Міжнародного конкурсу 

альманахів «Редкая птица». 

Парламент дітей та юнацтва 

Парламент дітей та юнацтва - це школа особистого становлення лідера, в 

якому учні шкіл з усього міста - ерудовані, активні та ініціативні діти 13 - 17 

років об'єднуються для організації і участі в різних лідерських проектах і 

громадських акціях. 

Шкільне юнацтво об’єднує навколо себе дорослих і дітей для реалізації 

лідерських амбіцій,творчих ідей і соціальних ініціатив, таким чином діти 

отримують можливість розкрити свою індивідуальну особистість. Така 

практична робота по вихованню свідомого, активного і ініціативного 

громадянина України породжує в дитині освіченість, самостійність і 

відповідальність, що сприяє особистісному зростанню і самовихованню. 

Учасники парламенту дітей та юнацтва стають соціально різнобічно 

розвиненими людьми, які прагнуть досягти успіху в поставлених цілях у житті. 

Основним із напрямків роботи Парламенту є національно – патріотичне 

виховання особистості. 

Міські семінари: 

«Волонтерський рух: минуле, сучасне, майбутнє»; «Граємо 

гімни»;«Вивчаємо стратегію національно-патріотичного виховання»; 

навчальні семінари: 

«Право молоді» в Обласному Дніпропетровському молодіжному центрі; 
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«Беспечний інтернет» в  ОДМЦ; «Історія місцевого самоврядування», 

«Керівники-містобудівники минулих часів» у філіалі Дніпропетровського 

історичного музею ім. Д. І. Яворницького в Обласній раді «Волонтерська 

справа» у Парламенті дітей та юнацтва міста; 

культурно - просвітницькі заходи: 

до 25-ти річчя Незалежності України та до дня народження 

Т. Г. Шевченка у Дніпропетровському художньому музеї; 
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до Дня Соборності України  у Парламенті дітей для лідерів УС, у МПДЮ; 

«Діти парламенту – військовим» у Військовому шпиталю; «Твори добро» 

у НВК «Гармонія» ( м. Дніпродзержинськ) та благодійному фонді 

«Даримрадость»; «Серце-серцю» у ДОГО «Ангел дитинства»; «Еконабат» у 

МПДЮ та у навчально-реабілітаційному Центрі для дітей з вадами фізичного І 

розумового розвитку та дітей-сиріт «Горлиця». 

«круглі столи»: 

«Волонтерська робота та розвиток юнацьких проектів» ( ОДА); 

Парламент дітей та юнацтва взяв участь у проекті співпраці представників 

учнівського самоврядування та представників місцевого самоврядування за 

темою волонтерський рух та розвиток юнацьких проектів у місті у форматі 

неформального спілкування в  ОДА. 

58



«Професія держслужбовець» (ДРІДУ НАДУ при ПУ). 

Парламент дітей та юнацтва разом із студрадою Дніпропетровського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України провели зустріч за «круглим 

столом» з керівництвом закладу з питань профорієнтації та інтелектуальну гру  

«Що? Де? Коли?» 
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Зразкова студія образотворчого мистецтва 

Для забезпечення успішного формування ціннісних орієнтирів, 

національно-патріотичної свідомості, потреби в творчій самореалізації дітей 

молодшої вікової категорії у гуртковій роботі з образотворчого мистецтва 

необхідно забезпечити сукупність таких умов: 

 - поєднання методів національно-патріотичного виховання з оптимальними 

прийомами  і засобами різних форм навчання; 

 - формування  позитивного та раціонального типу відносин між дітьми у 

колективі; 

 - створення розвиваючого середовища на уроках образотворчого мистецтва 

шляхом збагачення їх змісту характерними для дітей видами діяльності; 

 - інтеграція знань з образотворчого мистецтва у специфічно дитячі види 

діяльності та життєдіяльність в цілому; 

 - формування  комунікативних, проектних, творчих типів діяльності; 

 - формуванням навичок роботи з різноманітними ресурсами: довідковою 

літературою, інформаційними мережами, репродукціями творів мистецтва тощо; 

Фестиваль креативних лідерських проектів « EVVIVA!». 
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 - опанування знань, умінь та навичок в образотворчій діяльності різного рівня 

складності. 

Українська мистецька спадщина володіє великим потенціалом,який можна 

використовувати на заняттях: 

• художні твори українських авторів;

• мистецькі твори світових майстрів класиків;

• наочні засоби, зроблені самим учителем;

• методична наочність друкованого (видавничого) характеру;

• родинні реліквії.

Образотворче мистецтво відображає дійсність у наочних образах, відтворює 

об'єктивно наявні властивості реального світу: об'єм, колір, просторовість, 

матеріальну форму предмета, світлоповітряне середовище тощо, зображує не 

тільки те, що доступне безпосередньому зоровому сприйняттю, але й передає 

розвиток подій у часі, певну фабулу, розгорнуту оповідь, розкриває духовний 

склад людини, її психологію.  
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Ознайомлення з спадщиною минулого дозволяє учням глибше зрозуміти 

духовний, естетичний світ тих, хто жив і творив до нас, конкретно уявити спосіб 

життя, думки людей, систему цінностей попередніх епох. Пізнати та відчути 

взаємозв’язок між культурою, історією та змістом патріотичних відчуттів. 
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В цьому навчальному році були представлені роботи, виконання яких 

сприяло вихованню патріотичних почуттів. Це приклад колективної роботи 

наймолодших, присвячена святу Пасхи. А також, колективна робота, що 

виконувалася різновіковою групою у рамках святкового заходу у Будинку 

мистецтв на тему: «Україна - єдина родина. Мова і пісня у нас солов’їна…». 

Представлені роботи, присвячені народним традиціям та святам: «Різдво», 

«Івана Купала», «Святкова ніч»; роботи, що ілюструють культурну спадщину: 

пісні, казки, оповідання, легенди, тощо («Казка про котика та півника», «Козак 

Мамай», «Івасик - Телесик» та інші). Наведені приклади творів, що відтворюють 

улюблені куточки нашого міста. Також, не оминули своєю увагою мої вихованці 

й останні події в Україні. Роботи Марії Берези та Марка Черечечі.(«Україна» та 

«Захисник»). До речі, робота «Захисник» отримала 3-тє місце на обласному 

конкурсі «Собори наших душ». Багато цікавих робіт із зображеннями образів 

людей у національному одязі. («Танок», «Україночка», «Біля тину» та інші). 

Присутні спроби намалювати ікону Богоматері. 
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Одним із завдань для всіх було створити малюнок для учасників АТО, діти 

з великою відповідальністю поставились до створення малюнків та листівок, які 

були дійсно щирими та відвертими. Ситуація, яка склалася у нашій країні на 

сучасному етапі розвитку держави, змінює світогляд школярів, руйнує 

стереотипну свідомість. На таких уроках формується почуття патріотизму, 

любові до свого народу, уміння аналізувати зовнішні та внутрішньополітичні 

умови та уміння самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у 
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державі і світі. Виховується почуття гордості, глибокої поваги до символів 

держави, іншої загальнодержавної та регіональної символіки та історичних 

святинь. 
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5. МАСОВІ ЗАХОДИ

12 вересня 2015 року кращі творчі дитячі колективи міського Палацу дітей 

та юнацтва привітали наше місто з його 239-ю річницею святковою концертною 

програмою, виставкою юних майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, 

взяли участь у конкурсі малюнку "Моє місто – краще на Дніпрі" та інших 

святкових заходах. 
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19 листопада 2015 року у міському Палаці дітей та юнацтва в Центрі 

української культури відбулася зустріч з нагоди відзначення Дня Гідності та 

Свободи – «Сильний той, хто піднявся духом». 

Запрошені гості та учасники: представники волонтерського руху, 

письменники Національної спілки письменників України Леся Степовичка та 

Тетяна Заславська; завідуюча лабораторією українознавства і народознавства 

Жанна Крижановська; народні майстри України; учні навчальних та вихованці 

позашкільних закладів міста, вихованці літературних студій, творчі колективи 

Палацу. 
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Також 19 грудня 2015 року у міському Палаці дітей та юнацтва відбулося 

міське свято «День Святого Миколая». Цим святом ми розпочали новорічні 

заходи, серед яких театралізовані вистави більш як для 10-ти тисяч дітей нашого 

міста. 

Кожен творчий колектив Палацу підготував свою святкову програму на всі 

новорічні канікули. 
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22 січня 2016 року у міському Палаці дітей та юнацтва відбулося міське 

свято з нагоди Дня Соборності України. 

Учасники свята - учні та вихованці загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів міста, представники громадських організацій, видатні 

особистості міста. Присутніх привітали дитячі творчі колективи позашкільних 

навчальних закладів міста. 

Під час свята працювала виставка дитячих робіт з образотворчого та 

декоративно-вжиткового мистецтва - "Славимо творчістю єдину Україну". 
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24 лютого 2016 року у міському Палаці дітей та юнацтва відбувся міський 

конкурс "Відкрий для себе Україну" для учнів 5-6 класів навчальних закладів 

міста. 

Мета конкурсу – виховання любові до рідної землі, української історії та 

культури, поваги до Батьківщини; сприяння розвитку інтелектуальних 

здібностей та формування пізнавального інтересу в шкільної молоді міста. 
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31 березня 2016 року у міському Палаці дітей та юнацтва відбулася 

міжнародна акція під назвою "Діти за мир у всьому світі". 

Учасники - учні шкільних, позашкільних закладів міста та запрошені 

почесні гості. Ця акція стартувала у грудні 2015 року та завершилася 1 червня 

2016 року. По її закінченню у Міжнародний день захисту дітей було 

представлено 35 карт країн світу з паперовими голубами кольорів прапорів країн 

учасників. 

Діти нашого міста оформлювали своїми побажаннями миру карту Франції, 

яка була представлена у посольстві цієї країни. Свято завершилося символічним 

запуском голубів у вільне та мирне небо України! 
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6. Заходи

з національно – патріотичного виховання дітей та молоді 

в Палаці у 2015 – 2016 навчальному році 

Заходи Палацу відображають мету і завдання Концепції, і складають 

основну структуру побудови навчально – виховного процесу, його змістове 

наповнення та науково – методичне забезпечення: 

1. Перше заняття в гуртках за темою «Рідний край, де ми живемо,
Україною зовемо!»

(вересень, колективи Палацу) 

2. Виставка «Майстри і діти»
(вересень, ЦУК) 

3. Виставка «Патріотизм – запалити, не дати – згаснути»
(протягом року, ІМЦ) 

4. Заняття «Знайомство з віршами про рідну країну письменників
Придніпров’я».

(вересень, ред.. газети Я) 

5. Виставка «Д.І. Яворницький до 160 річчя від Дня народження»
(вересень, ІМЦ) 

6. Участь у музейному фестивалі
(вересень, ЦУК) 

7. «Україна – єдина країна»
(вересень, СКЕВ) 

8. Відкрите заняття «Ниткова графіка»
(вересень,ЦУК) 

9. Міське свято до Дня працівника освіти (сумісно з міською радою
Ветеранів)

(вересень, колективи Палацу) 

10. Відкрите заняття «Диво - квітка Петриківки».
(жовтень, ЦУК) 
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11. Концертна програма до 72 – річниці  визволення Дніпропетровська від
німецько – фашистських загарбників. 

(жовтень, колективи Палацу) 

12. Сумісний захід з меморіальним будинком – музеєм Д.Яворницького до
«Дня козацтва» - «Козацькі розваги»

(жовтень, ЦУК) 

13. Відкрите заняття «Українська пісня».
(жовтень, Метроном) 

14. Заняття по вивченню символіки «Ми маленькі українці».
(жовтень, СКЕВ) 

15. Заняття «Цикл пісень на військово – патріотичну тематику».
(протягом року, Метроном) 

16. Ігрова програма «Козацькі розваги» до Дня Захисника Вітчизни.
(жовтень, СКЕВ) 

17. Урок - психологічний тренінг «Життя, реалії і сьогодення українського
народу» 

(жовтень, Газета «Я») 

18. Урок – бесіда «Становлення України, як незалежної країни».
(жовтень, Інтермедіа) 

19. Урок – бесіда до Дня народження Д. Яворницького.
(листопад, Цвітень) 

20. Акція «Діти Парламенту – дітям»
(протягом року, Парламент) 

21. Музично - літературне заняття «Казка про Котигорошка»
(листопад, СКЕВ) 

22. Заняття – імпровізація «Україна – моя люба країна».
(листопад, Браво) 

23. Заняття – бесіда «Моя Батьківщина - Україна».
(листопад, Бриз) 

24. Семінар «Діяльність Федерації Всесвітнього миру», «Школа миру»
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(листопад, Парламент) 

25. Поетичні арт – толоки минулого і сучасності українського народу.
(протягом року, Парламент) 

26. Лідерський колоквіум
(протягом року, Парламент) 

27. Відкрите заняття «Пісні рідної мови».
(листопад, Співаночки) 

28. Міська виставка «Дебют».
(грудень, ЦУК) 

29. «Добро в твоєму серці» (екологічний проект)
(протягом року, екоцентр) 

30. Міська екологічна акція «Не рубай ялинку»
(грудень, екоцентр) 

31. Традиційне міське свято «Святий Наум наведе на ум»
(грудень, ЦУК) 

32. Колективний творчий портрет «Моє майбутнє»
(грудень, ред.. газети «Я») 

33. Свято «До нас Святий Микола з небес на землю йде»
(грудень, ЦУК) 

34. Малюнок на тему «Захисник вітчизни».
(грудень ЦХТР, ІЗО – студія) 

35. Міська виставка дитячої творчості «Мій рідний край – моя земля».
(січень, Екоцентр) 

36. Свято до Дня Соборності України»
(січень, колективи Палацу) 

37. Урок – бесіда «Суверенна моя Україна»
(січень, колективи Палацу) 

38. Міська виставка дизайну «Крок у майбутнє».
(лютий, ЦУК, ЦХТР) 
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39. Міський конкурс «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже»
(лютий, колективи Палацу) 

40. Заняття  – бесіда «Україна у віршах Т.Г. Шевченка».
(березень, ред.. газети Я) 

41. Всеукраїнський конкурс «Вільні від насильства»
(березень, парламент) 

42. Міська виставка  «І на тім рушникові».
(квітень, ЦУК) 

43. Навчальний семінар «Чорнобиль – чорна біль»
(квітень, парламент) 

44. Фестиваль креативних лідерських проектів Evviva.
(протягом року, Парламент) 

45. Заняття «Підготовка номерів в українському колориті».
(протягом року, Трюк») 

46. Персональні виставки обдарованих дітей «Творча надія України».
(травень, ЦУК) 

47. Акція «Діти миру»
(протягом року, Парламент) 
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7. Заходи
з національно – патріотичного виховання дітей та молоді 

в Палаці на 2016 – 2017 навчальний рік 

Управління молоді, позашкільної освіти та національно – патріотичного 

виховання міської ради націлює позашкільників міста на виконання Концепції 

національно – патріотичного виховання дітей і молоді.  

У 2016 році відзначається 25 річниця Незалежності України та 240 років 

від дня заснування міста на Дніпрі. Заходи нового навчального року присвячуємо 

цим знаменним датам. 

Згідно річного плану Палацу в 2016 – 2017 навчальному році планується 

провести:  

1. Святковий концерт колективів Палацу до дня Незалежності України.

(серпень, колективи Палацу) 

2. Урочистості до Дня міста.

(вересень, колективи Палацу) 

3. Перше заняття в гуртках за темою «25 незалежних років молодої

України»

(вересень, колективи Палацу) 

4. Презентація книги Г.М. Кудрі «Лики старого города, записки

старожилов».

(вересень, редакція газети «Я») 

5. Виставка «Майстри і діти»

(вересень, ЦУК) 

6. Цикл бесід до дня Миру «Урок миру і дружби».

(вересень, колективи Палацу) 

7. Цикл бесід «День захисника України»

(жовтень, колективи Палацу) 

8. 25 жовтня - «День визволення Дніпропетровщини від фашистських

загарбників»
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(жовтень, колективи Палацу) 

9. Концертна програма у військовому шпиталі для ветеранів.

(жовтень, колективи Палацу) 

10. Акція «Діти Парламенту – дітям»

(протягом року, Парламент) 

11. Тематичні заняття «Цикл пісень на військово – патріотичну тематику».

(протягом року, Метроном) 

12. «Добро в твоєму серці» (екологічний проект)

(протягом року, екоцентр) 

13. Цикл бесід «Мій сонячний дім – моя Україна».

(листопад, колективи Палацу) 

14. Міське свято «День гідності та свободи України».

(листопад, колективи Палацу) 

15. Волонтерські заходи.

(протягом року, колективи Палацу) 

16. Міська виставка «Дебют».

(грудень, ЦУК) 

17. Міська екологічна акція «Не рубай ялинку»

(грудень, екоцентр) 

18. Традиційне міське свято «Святий Наум наведе на ум»

(грудень, ЦУК) 

19. Свято до Дня Соборності України.

(січень, колективи Палацу) 

20. Міська виставка дизайну «Крок у майбутнє».

(лютий, ЦУК, ЦХТР) 

21. Міський конкурс «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже»

(лютий, колективи Палацу) 

22. Круглий стіл «Творчість Т.Г. Шевченка».

(березень, ред.. газети Я) 

23. Конкурс огляд моделей учнівського самоврядування «Максима».
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(протягом року, Парламент) 

24. Персональні виставки обдарованих дітей «Творча надія України».

(травень, ЦУК) 

У вересні окремо затверджується план заходів з національно – 

патріотичного виховання в Палаці на новий навчальний рік. 
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	Актуальність патріотичного виховання зумовлюється процесом формування в Україні єдиної політичної нації. Патріотичне виховання населення спрямоване на забезпечення цілісності, соборності України, що є серцевиною української національної ідеї. При цьом...
	Відповідно статті 8 Закону України «Про позашкільну освіту» виховання громадянина має бути спрямованим передусім на розвиток патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інши...
	Патріотичне виховання підростаючого покоління забезпечить цілісність народу України, його національне відродження, об'єднання різних регіонів країни, соціально-економічний і демократичний розвиток України, розбудову та вдосконалення суверенної правово...
	Виходячи з цього, патріотизм сьогодні є важливою потребою держави, оскільки високий рівень патріотизму населення здатен забезпечити соціально-політичну стабільність.
	Патріотизм в період становлення нації – це любов до Батьківщини, свого народу, турбота про благо, сприяння становленню й утвердженню України як суверенної і незалежної, правової, демократичної, соціальної держави, готовність відстояти її незалежність,...
	3. Системний підхід та особливості сучасного
	національно – патріотичного виховання
	Патріотичне виховання молоді сьогодні є одним з найголовніших пріоритетів гуманітарної політики в Україні, важливою складовою національної безпеки України. Ставлення владної еліти до виховання молоді на кращих зразках історії рідного народу, його досв...
	Неодмінною умовою національно-патріотичного виховання є системний підхід, який передбачає розгляд цілісного багаторівневого, ієрархічного, взаємозалежного, детермінованого відкритого процесу в його постійному розвитку й саморозвитку.
	Складниками системи національно-патріотичного виховання є: мета, завдання, принципи національно-патріотичного виховання, суб’єкти діяльності та відносини між ними, процес національно-патріотичного виховання, умови, у яких воно відбувається, управління...
	Метою національно-патріотичного виховання є формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, пошани до видатних вітчизняних історичних діячів, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків...
	Організовуючи виховну роботу з патріотичного виховання, потрібно враховувати, що в Україні історично склався широкий спектр регіонально-політичних та регіонально-культурних відмінностей, існує неоднозначне ставлення населення до багатьох подій минулог...
	Мета національного виховання конкретизується через систему виховних завдань, провідними з яких є такі:
	 забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів;
	 формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розвитку держави, готовності її захищати;
	 виховання правової культури: поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки, знання та дотримання законів;
	 забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших, культури та історії рідного народу;
	 формування мовної культури, оволодіння українською мовою та її вживання в повсякденному житті;
	 виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції;
	 утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших доброчинностей;
	 культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, толерантності, поваги до жінки, любові до рідної землі;
	 забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорона й зміцнення їх фізичного, психічного та духовного здоров’я;
	 забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб і почуттів;
	 прищеплення глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;
	Основними принципами національно-патріотичного виховання є принципи національної спрямованості виховання, культуро відповідності, гуманізації виховного процесу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, цілісності, толерантності, особистісної орієнтації й життєво...
	Цілі й завдання національної системи виховання досягаються насамперед через глибоке і всебічне оволодіння учнями змістом освіти, який має втілювати в собі національні та загальнолюдські цінності і реалізується такими основними засобами, як рідна мова,...
	4. Дослідження поняття «патріотизму»
	Історичне джерело патріотизму - століттями і тисячоліттями закріплене існування відособлених держав, що формували прихильність до рідної землі, мови, традицій. В умовах освіти націй і утворення національних держав патріотизм стає складовою частиною су...
	Патріотизм визначається більшістю людей як одне з найглибших громадянських почуттів, змістом якого є любов до батьківщини, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури. Він виявляється в практичній діяльності, спрямованій на ...
	«Патріотизм» - слово грецького походження, «patria» буквально перекладається як «вітчизна», і саме поняття виникло саме в епоху грецьких міст -держав.
	У філософському словнику патріотичне виховання розглядається як виховання, змістом якого є любов до Вітчизни, відданість, гордість за її минуле й сучасне прагнення захищати інтереси Батьківщини. Це визначення актуалізує роль патріотичного виховання, о...
	Тлумачний словник української мови визначає патріотизм як «любов до своєї батьківщини, відданість своєму народу, готовність для них на жертви і подвиги».
	Першооснови патріотичного виховання були закладені в народній педагогіці, значення якої висвітлюється в роботах О.Любара,В.Мацюка, В.Пугача, М.Стельмаховича, Д.Федоренка. Вони висвітлювали ідеал давньо-руської епохи, складовою частиною якого виступає ...
	Сучасні вчені педагоги також займаються визначенням понять «патріотизм», «патріотичне виховання». Дослідження проблеми патріотичного виховання ґрунтується на фундаментальних працях у галузі національної системи виховання, концептуальних положеннях нац...
	У сучасній педагогічній літературі виділяють щонайменше три різновиди патріотизму.
	1.Етнічний патріотизм,що ґрунтується на почутті власної причетності до свого народу, на любові до рідної мови, культури, до власної історії тощо. Цей термін уперше використав відомий сучасний вчений-психолог І.Кон, який писав,що «…етнопатріотизм пов'я...
	Більш детально розглядає етнопатріотизм соціолог Т.Ісламшина. Вона визначає його як почуття внутрішнього духовного зв’язку зі своїм народом, поваги до «своїх» етнічних цінностей.
	Цей патріотизм зумовлений природою як відчуття видової ознаки народу, є природженим і розвивається повноцінно, якщо дитина зростає у національно зорієнтованій сім’ї, навчається в українському дитячому садку, а потім в українській школі. При цьому вели...
	2. Територіальний патріотизм базується на любові до того місця на землі (до місцевості, ландшафту, клімату тощо), де людина народилася.
	3. Державний патріотизм ґрунтується на остаточній меті нації – побудові власної держави, державному самовизначенні, державницькому світогляді та державницькому почутті; це вищий патріотизм, який базується на державній ідеології та пов'язаний з почуття...
	На думку вченого М. Савина патріотизм – це почуття, І. Харламов вважав його моральною якістю особистості, І. Іваненко – складником комуністичного світогляду та ідейності, О. Здравомислов – моральною цінністю.
	Таким чином патріотичні почуття українського народу є емоційним аспектом національного державницького світогляду, що включає почуття належності до України, її історії, віру в майбутнє своєї держави. Найвищою формою патріотизму виступає почуття любові ...
	Вивчивши велику кількість філософської, психолого-педагогічної та соціологічної літератури сформоване узагальнене визначення поняття патріотизм. Патріотизм – це духовно-моральний принцип життєдіяльності особистості, який характеризується відповідальни...
	5. Механізм формування патріотичних якостей у дітей та молоді в Палаці
	 Оновлення та використання в роботі нормативно-правової бази з національно – патріотичного виховання.
	 Кожного навчального року розробляти заходи, цикли бесід з національно – патріотичного виховання.
	 Надання науково-теоретичних і методичних основ педагогамщодо формування патріотичних якостей: проведення педагогічних та методичних нарад, круглих столів, бесід, консультацій.
	 Відвідуванняпедагогами курсів з підвищення кваліфікації.
	 Постійна самоосвіта педагогів.
	 Посилення ролі сім’ї в процесі формування патріотичних якостей у дітей: батьківські збори, консультації, психологічні тренінги, круглі столи.
	 Проводити з дітьми: цикли бесід, виховні години, заходи до знаменних дат, конкурси, відкриті заняття, круглі столи.
	 Відроджувати національні традиції шляхом вивчення українських пісень, віршів.
	 Проводити інтегровані уроки з використанням сучасних технологій.
	Нормативно – правова база з питань
	національно – патріотичного виховання
	 Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки».
	 Концепція Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки.
	 Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомен...
	 Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (Додаток до Наказу МОН України від 16.06.2015 року №641).
	 Указ Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді».
	 Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи».
	 Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України».
	 Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України».
	 Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності».
	ІІ. НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ДІЇ
	В даний час національно – патріотичне виховання дуже актуальне і в міському Палаці дітей та юнацтва приділили велику увагу до цього питання. З метою координації та систематизації роботи в інформаційно – методичному центрі були розроблені заходи  з пат...
	В цьому навчальному році в колективах було проведено багато різних заходів з національно – патріотичного виховання. З педагогами ведеться плідна робота на педагогічних та методичних нарадах. Отож, в цьому році було проведено методичні наради з тем «Ко...
	В міському Палаці дітей та юнацтва виховуються діти за різними напрямками. Робота педагогів розділена на 4 центри – відділи.
	Зразковий Центр національного виховання та української культури «Коло калинове».
	Центр було створено з метою залучення підростаючого покоління до джерел багатовікової культурної спадщини українського народу,його досвіду, виховання особистості через формування національної самосвідомості, розвитку загальної культури і духовності, а...
	У 2016 році, за рішенням експертної комісії Міністерства освіти і науки України, центром підтверджено високе звання «Зразковий художній колектив».
	Центр художньо – творчого розвитку, до якого відносяться талановиті колективи Палацу: Зразковий ансамбль сучасної пісні «Співаночки», шоу – кліп театр «Будьмо разом», молодіжно – творче об’єднання «Метроном», циркова студія «Трюк», театр танцю «Бриз»...
	Найбільш ефективним засобом для розвитку творчого мислення та уяви дітей є художньо - творча діяльність.
	Художньо – технічний відділ, де діти навчаються розуміти мистецтво і красу навколишнього світу.В цьому відділі є великий вибір різножанровості направлень: Зразковий театр моди «Креатив», студія дизайну та декору, гурток «Сувеніри і аксесуари в дизайні...
	Еколого – гуманітарний відділ, до якого відносяться екологічний центр, Зразкова студія образотворчого мистецтва, Парламент дітей та юнацтва, редакція газети «Я», авторська творча студія Віктора Родіонова, студія комплексного естетичного виховання.
	1. Центр національного виховання та української культури
	«Коло калинове»
	У сучасних умовах суспільного розвитку України, її національного відродження, все більше зростає роль школи та позашкільних навчальних закладів у формуванні особистості, в якій повинні поєднуватись громадянська зрілість, почуття обов’язку перед суспіл...
	Чим глибше людина пізнає національні особливості, менталітет своєї нації, тим більший інтерес вона здатна проявити і до інших націй. Лише заглиблення у споконвічну історію свого народу, подолання історичного безпам’ятства здатне відновити національну ...
	Ми, українці, володіємо колосальним духовним і моральним потенціалом, який зосереджений в українській традиційній культурі. Наш обов’язок на сучасному рівні розвитку освіти – задіяти цей потенціал,передати моральні і духовні цінності українського нар...
	«Щоб зберегти, треба любити. Щоб любити – треба знати». У цій фразі – вся суть виховної роботи зразкового Центру української культури, Палацу дітей та юнацтва нашого міста, мета якої – залучення дітей та молоді до надбань української історії, культур...
	Колектив працює за довгостроковою програмою «Ярина», яка увібрала освітньо-виробничу діяльність та художньо-творчу, поєднавши їх з просвітницькою роботою. Завдяки цій програмі активізувалася робота гуртків народних промислів, створення фольклорних  г...
	міської виставки «Дебют» і свята «Святий Наум наведе на ум» (посвячення у підмайстри),
	міської виставки «Наддніпрянські замальовки (в рамках літературно-мистецького свята «Собори наших душ»),
	міського конкурсу читців «І твоя, Кобзарю,слава не вмре, не поляже»,
	міських виставок «Пасхальні кольори»,
	міських виставок «І на тім рушникові»,
	міського фольклорного фестивалю «Наддніпрянські джерела» (в рамках міського конкурсу-огляду дитячих творчих колективів «Зоряне коло» та інше.
	Розпочавши свою діяльність з декількох майстерень, Центр з кожним роком набирав нових обертів,постійно удосконалюючись відповідно до сучасних вимог, актуальних потреб суспільства, освіти, дитячого та молодіжного середовища (наприклад, майстерня з диза...
	Сьогодні у структурі Центру працюють майстерні народних ремесел: декоративний розпис (майстерні присвоєно присвоєно почесне звання «зразковий художній колектив»), народна вишивка, колажі та писанкарство (керівник-випускниця ЦУК, Спіріна Валерія), ...
	- калина – дерево українського роду; твій родовід;
	- виноград- це краса створення сім’ї, обереги твоєї сім’ї
	- лілія – символ дівочої чистоти та цноти, чистота душі і тіла;
	- дуб – символ парубочої сили, відповідність «хочу» і потрібно;
	- хміль – розвиток молодого буяння любові, етичні основи відносин юнаків та дівчат;
	- троянда – символ сонця; совість – сонце людське, голос Божий у її душі.
	Зміцнення Української держави неможливе без формування духовної незалежності суспільства, яка передбачає, перш за все, високий рівень культури і освіти сучасного громадянина. Тому сьогодні особливо актуальним  є формування особистості, її компетенції.
	Цікавою є й інтегрована програма народознавчого гуртка «Джерело», яка спрямована на ознайомлення гуртківців з природою рідного краю, історією міст, населених пунктів, вивчення звичаїв, обрядів, пробудження інтересу до української пісні, фольклору, ...
	У процесі навчання використовуються різноманітні форми роботи: бесіда, конкурс, екскурсія, заочна подорож, робота з книгою, словником, проведення свят тощо.
	Сучасна система виховання у центрі намагається максимально враховувати національні риси і самобутність українського народу, реалізовувати моральні цінності як найвищі його духовні надбання. Народні ремесла, звичаї, традиції, обряди – могутні засоби...
	Вже продовж двадцяти років займається вирішенням проблеми національного виховання  зразковий художній колектив Центр української культури «Коло калинове», об’єднуючи у партнерстві не лише позашкільні заклади та школи міста, а й культурно-освітні та...
	Це неповний перелік плідної роботи колективу з проблеми формування почуттів національної свідомості, духовно-ціннісних орієнтирів особистості в умовах позашкільного закладу.
	2. Центр художньо – творчого розвитку
	В Зразковому ансамблі сучасної пісні «Співаночки» відбувся конкурс малюнків присвячений «Міжнародному дню миру», де діти з великим задоволенням малювали рідну Україну.
	В Зразковому колективі сучасної хореографії «Пірует» постійно ведеться робота з виховання у дітей гідного ставлення до України. Педагоги приділяють увагу патріотичному вихованню в різних направленнях розвитку вихованців, хореографи ставлять постановки...
	Колектив неодноразово приймає участь у концертах в військовому шпиталі. Для бійців, які лікуються дуже важлива підтримка, живе спілкування з дітьми, та радісні емоції, які вони отримують, коли діти танцюють для них. Батьки колективу збирають та переда...
	19 травня незабули відмітити і свято Вишиванки. У культурі практично будь-якого народу є речі, які яскраво відображають його особливу національну традицію. Вишиванка - яскравий приклад і підтвердження цьому. І тому діти на заняття прийшли в вишиванках...
	Діти колективу розписали багато прапорів для бійців, малювали та відправляли на фронт малюнки та обереги.
	В приміщенні, де займається колектив «Пірует» розміщено прапор України з підписами зробленими бійцями Харківського протезного медичного закладу з військового шпиталю та волонтерів.
	На останньому дзвонику у Палаці керівник колективу Чергик Ірина Андріївна була нагороджена відзнакою «Гідний патріот України» за високий рівень патріотичної роботи.
	Театр танцю «Breeze» є досить нетривіальним об’єднанням творчих особистостей, які за допомогою тілісно – танцювальних та акторсько – перформативних практик рухаються у напрямку розвитку чуттєвого сприйняття сучасного світу.
	Актуальною течією переосмислення дійсності є дослідження свого минулого та творче зіставлення його із тенденціями сьогодення. Так, постановка «Кожним подихом» є прикладом вдалого експерименту на цю тематику.
	Школа - студія сучасної хореографії «Грандіс» відвідала центр української культури "Коло калинове", де діти пізнавали традиції та обряди українського народу. Разом з Бандур Валентиною Іванівною грали у народні ігри та танцювали кривий танець. Діти мал...
	До дня української мови в школі – студії сучасної хореографії «Грандіс» пройшов захід, де діти розповідали про українських письменників, про їх життя та творчість. Кожна дитина розповідала вірш улюбленого письменника, також були й такі, хто сам написа...
	3. Художньо – технічний відділ
	Патріотичне виховання – історично зумовлена сукупність ідеалів, поглядів, переконань, традицій, звичаїв та інших форм соціальної поведінки, спрямованих на організацію життєдіяльності підростаючих поколінь, у процесі якої засвоюється духовна і матеріал...
	Відмінна риса і новизна – формування громадсько – патріотичної свідомості у дітей та підлітків засобами дизайну в умовах позашкільного навчального закладу.
	Патріотичне виховання передбачає формування основ громадянської культури. Громадянська культура – це глибоке усвідомлення своєї належності до певної держави, почуття громадянської гідності, відповідальності й обов'язку, здатність рішуче відстоювати су...
	Патріотичне виховання використовує такі засоби: рідну мову, родовід, рідну історію, краєзнавство, природу рідного краю, народну міфологію, фольклор, національне мистецтво, народний календар, національну символіку, народні прикмети і вірування, виховні...
	Дизайн - це художнє проектування і конструювання естетичних властивостей оточуючого нас предметного світу. Це органічне поєднання користі і краси, функції і форми.
	Об’єкти дизайну віддзеркалюють час, рівень технічного прогресу і соціально-політичного устрою суспільства.
	«Родовід» розглядається в темах дизайну, які присвячені декоративно – прикладному мистецтву (витинанка – родове дерево, де дітям пропонується назвати своїх дідів і прадідів, в графічному дизайні. Наприклад тема «Герб моєї родини».
	Природа рідного краю
	Основи образотворчої грамоти – основа для вивчення дизайну. Під час пленерних практик, діти роблять замальовки тварин, рослин, пейзажів рідного краю. Називають їх назви.
	Ці роботи вони використовують протягом року, як основу для дизайнерських проектів.
	Екологія
	Один із видів дизайну, який вивчають діти – АРТ дизайн. Створюючи арт об’єкти на тему екології вони занурюються в проблему. Теми: «Не рубай ялинку», «Пластик вбиває», «Чисте повітря залежить від твоїх знань».
	«Чисті води»
	Особлива увага до чистоти рік. Плаття в стилі АРТ «Морська королева» трансформоване з сміття.
	При знайомстві з графічним дизайном, діти виконують , крім інших завдань, ілюстрації до казок в різних техніках, що дає можливість глибше вивчити казку, персонажів, мораль.
	Національне мистецтво
	До пасхальних свят учні студії дизайну традиційно пишуть писанки (частіше копії з музеїв, зібраних відомими митцями писанкарства).
	1. Діти пишуть писанку разом з батьками – вводиться забута традиція, коли мати писала писанки.
	2. Вивчають символіку – вміння прочитати добрі побажання написані через знаки.
	3. Виконують декоративні композиції з писанками для сучасних інтер’єрів – вводять в сучасне життя.
	Солоне тісто
	замінник глини для навчальних робіт. Традиційна іграшка
	Основи килимарства
	Створюючи дизайнерське панно, діти вивчають традиційні способи переплетінь (кругове, пряме та інші).
	Вибійка
	Вибійка – техніка нанесення малюнка на тканину за допомогою дерев’яних штампів. Вивчаючи основи техніки діти використовують її в сучасних формах і аксесуарах, прикрасах одягу та інше.
	Під час вивчення основ композиції дітям пропонується, як один з засобів використовувати традиційний розпис.
	Використання традиційних форм керамічного посуду в натюрмортах формує естетичні смаки та зорову пам'ять. Перед початком занять педагог розповідає звідки ця кераміка і для чого вона призначалась.
	Вивчаючи традиції, виконуємо ілюстрації до свят, виготовляємо декорації, ескізи, ляльки, сувеніри.
	В кабінеті висить плакат з національною символікою, до якого часто звертаються юні художники дизайнери, щоб змалювати герб чи інше.
	Діти писали листи для воїнів – захисників з зони АТО. Плетуть, за бажанням, в вільний від занять час, сітки разом з батьками.
	Виставки та екскурсії розширюють світогляд дитини, перемоги – підвищують самооцінку.
	Портрети мам, літаючі змії – як повід зустрітися і побути разом з родиною. Провести вихідні або вечір разом.
	Плакат – це найскладніша форма роботи з дітьми, бо необхідне образне, символічне мислення. Підвищує рівень культурного сприйняття оточуючого середовища.
	Головне правило, якого дотримується керівник студії «Дизайн» - це виховання патріотизму засобами зацікавлення, інформування, через гру, легенду, казочку без навязування.
	На останньому дзвонику у Палаці керівник студії дизайну Рахманова Марія Борисівна була нагороджена відзнакою «Гідний патріот України» за високий рівень патріотичної роботи.
	У вихованні дітей та підлітків засобами дизайну в умовах позашкільної освіти великої уваги потребує формування патріотичних рис їхнього характеру: навичок поведінки, витривалості, чуйності, доброти й милосердя, вміння долати труднощі, вироблення цілес...
	Дизайн впливає на формування культури сучасного суспільства і майбутнього.
	4. Еколого – гуманітарний відділ
	В Екологічному центрі Палацу в рамках програми патріотичного виховання проходять бесіди на заняттях , які зачіпають такі теми, як «Державні символи України», «Доповідь про життя та творчість Шевченка» і т.п. Також діти знайомі з ситуацією, що склалася...
	В студії комплексного естетичного виховання навчаються найменші діти віком від 3 до 7 років.
	Необхідність виховання патріотизму починається з дошкільного віку. В цей період відбувається формування культурно-ціннісних орієнтацій духовно-етичної основи особистості дитини, розвиток її емоцій, відчуттів, мислення, механізмів соціальної адаптації ...
	Вокальна робота по національно – патріотичному вихованню малюків.
	Патріотичне виховання починається з малечку з маминої «колискової», невеличких віршів та народних казок «Котигорошко» та «Івасик – Телесик». Діти дуже жваво і чуттєво сприймають навколишній світ і тому важливо який і як подається малюкам пізнавальний ...
	У формі гри, казки вивчаються пісні для самих маленьких на українській мові – це «Я хоч невеличка», «Веселий хоровод», «Мама вишиває», «Колискова», «Бабусі».
	Більш дорослі діти 4 – 5 років вивчають пісні з танцювальними рухам, обігрують пісні «Весняні краплинки» (пісенька з цуциком), «Дід Мороз до нас іде» (зображують гру з дідом), «Пісня про матусю». Вчаться декламувати вірші, працюючи над дикцією, артику...
	На заняттях вивчаються українські традиції та обряди. В новорічні свята співаємо щедрівки та колядки. Старші діти виконують українські народні пісні та пісні українських авторів у постановочній сценічній формі – це «Ой, є в лісі калина», «Веселі гуси»...
	Особлива увага приділяється героїчній пісні. Діти з задоволенням виконують рольові дії, в українському вбранні в таких піснях як: «Гоп – гоп», «Танцювала риба з раком», «Їде півник на коні».
	Вся підсумкова робота показується на відкритих заняттях, які повністю проходять на українській мові – це «Березневий букет», «Краю мій рідний», «Осінній ярмарок», «Прилинь веснонька», «Різдвяні розваги», «Свято Святого Миколая». Також дуже цікавою фо...
	Вокальний напрямок студії було представлено у Всеукраїнській акції «Виховуємо в дітях доброту» у 2015 році. Кожна дитина дуже талановита та особиста, і від педагогічної уваги та любові залежить, якою цілісною духовною натурою вона виросте.
	Робота з національно – патріотичного виховання на заняттях хореографії.
	Національні ігри для знайомства дітей з національною культурою «Катруся», «Ворота», «Наїзники». До теми «Рідний край де живемо» з дітьми розбираємо, які овочі та фрукти ростуть на рідній Землі, що сіємо, що збираємо, що на гербі маємо, символи України...
	Вивчаємо елементи українського танцю, танець «Хлопавки», «Кривий танець», хоровод з рушниками.
	До дня Козацтва провели бесіду – розповідь про козаків про їх побут та вміння, тренування. Виконання в ігровій формі завдань та вправ козаків «Перетягни палицю», «Бій мішками», «Скинь шапку». Свято «Козацькі розваги». Вивчаємо вірші про нашу країну.
	Робота з національно – патріотичного виховання на заняттях образотворчого мистецтва.
	Програмою з образотворчого мистецтва  пропонуються теми, які знайомлять дітей із українським національно-декоративним мистецтвом, народними промислами, з творами українських митців. Заняття допомагають дитині увійти у світ творчості і краси, долучитис...
	Візерункові рушники (народна творчість)
	Вечірнє світло у віконцях (мала Батьківщина)
	Хто – хто поруч з нами живе?
	Як ми були маленькими (колискова)
	Чудо – дерево (дерево життя)
	Чарівний птах (народна творчість)
	Глечики (народна кераміка)
	Мій добрий дім, в якому я живу (світ дому)
	Казковий букет для мами і бабусі (сімейні цінності)
	Бабусині казки (усна народна творчість)
	Робота з національно – патріотичного виховання на заняттях англійської мови.
	Патріотизм зароджується разом із формуванням родинних почуттів до своєї родини (матері, батька …).
	Провідною темою у вивченні іноземної мови є, безумовно, тема «Сім’я», упродовж якої діти розповідають про своїх найближчих людей і родинне коло. Під час вивчення матеріалу з теми «Свята і традиції», дітей слід ознайомити з елементами культури країни, ...
	Знання, які діти отримують на заняттях мають подаватись через призму знань, сформованих в процесі оволодіння рідною культурою. Знайомство з святковими традиціями зарубіжних ровесників. Необхідно обговорювати сімейні традиції, традиції святкування у вл...
	Робота з національно – патріотичного виховання на заняттях в гуртку «Подорож до країни знань».
	У гуртку «Подорож до країни знань» дітям молодшого, середнього та старшого віку прищеплюються патріотичні почуття та даються початкові уявлення про нашу рідну країну.
	Так, у середній групі проводяться тематичні заняття «Український славний рід», на якому збагачуються уявлення дітей про Україну (яка вона велика, красива, багата природними ресурсами). Діти знайомляться з символікою України, національним вбранням.
	У старшому віці знання поглиблюються: діти знайомляться з національним мистецтвом, з місцем нашої держави на карті світу. До дня Соборності України проводилось тематичне заняття «Наша рідна ненька Україна», на якому велика увага приділяється саме собо...
	Редакція газети «Я»
	«Если не я, то кто же?» - під цим гаслом ось уже 25 років в міському Палаці дітей та юнацтва виходить обласна газета дітей та молоді – «Я». Була вона створена на базі літературно – творчого гуртка юних журналістів під керівництвом члена Спілки журналі...
	Вся робота редакції спрямована на допомогу юним літераторам у визначенні свого письменницького, журналістського, поетичного і , звичайно людського, національно – патріотичного «Я».
	Здобутки юних літстудійців перш за все відображені на сторінках тематичних випусків газети (вже побачило світ 174 випуски «Я»).
	Серед них – щорічні, присвячені Дню міста, літературно – мистецькому конкурсу «Собори наших душ», 70 - річчю визволення Дніпропетровська від німецько – фашистських загарбників, до 150- річчя славетного українця - видатного історика, археолога, ентогро...
	З 1993 року виходить літературний додаток до газети  - «Бібліотечка «Я». Уже видано більше 40 колективних та авторських літературних збірок (в тому числі 16 випусків лауреатів міського свята «Собори наших душ», збірки поезії та прози членів редколегії...
	Твори наших школярів вирізняються різноманітною тематикою. Перш за все вони здатні висловити свою громадянську позицію. Складають вірші та прозаїчні твори про дружбу, родину, рідне місто, Україну.
	Також крім друкованих видань літстудійці – «Я» пропагують свої твори підчас виступів у літературній вітальні Палацу, бібліотеках міста, середніх школах та інших закладах.
	Стали лауреатами щорічного обласного конкурсу «Я розповім вам про подвиг», Всеукраїнських конкурсів друкованих видань, Міжнародного конкурсу альманахів «Редкая птица».
	Парламент дітей та юнацтва
	Парламент дітей та юнацтва - це школа особистого становлення лідера, в якому учні шкіл з усього міста - ерудовані, активні та ініціативні діти 13 - 17 років об'єднуються для організації і участі в різних лідерських проектах і громадських акціях.
	Шкільне юнацтво об’єднує навколо себе дорослих і дітей для реалізації лідерських амбіцій,творчих ідей і соціальних ініціатив, таким чином діти отримують можливість розкрити свою індивідуальну особистість. Така практична робота по вихованню свідомого, ...
	Учасники парламенту дітей та юнацтва стають соціально різнобічно розвиненими людьми, які прагнуть досягти успіху в поставлених цілях у житті.
	Основним із напрямків роботи Парламенту є національно – патріотичне виховання особистості.
	Міські семінари:
	«Волонтерський рух: минуле, сучасне, майбутнє»; «Граємо гімни»;«Вивчаємо стратегію національно-патріотичного виховання»;
	навчальні семінари:
	«Право молоді» в Обласному Дніпропетровському молодіжному центрі;
	«Беспечний інтернет» в  ОДМЦ; «Історія місцевого самоврядування», «Керівники-містобудівники минулих часів» у філіалі Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького в Обласній раді «Волонтерська справа» у Парламенті дітей та юнацтва міста;
	культурно - просвітницькі заходи:
	до 25-ти річчя Незалежності України та до дня народження  Т. Г. Шевченка у Дніпропетровському художньому музеї;
	до Дня Соборності України  у Парламенті дітей для лідерів УС, у МПДЮ;
	акції:
	«Діти парламенту – військовим» у Військовому шпиталю; «Твори добро» у НВК «Гармонія» ( м. Дніпродзержинськ) та благодійному фонді «Даримрадость»; «Серце-серцю» у ДОГО «Ангел дитинства»; «Еконабат» у МПДЮ та у навчально-реабілітаційному Центрі для діте...
	«круглі столи»:
	«Волонтерська робота та розвиток юнацьких проектів» (Дніпропетровська ОДА);
	Парламент дітей та юнацтва взяв участь у проекті співпраці представників учнівського самоврядування та представників місцевого самоврядування за темою волонтерський рух та розвиток юнацьких проектів у місті у форматі неформального спілкування в Дніпро...
	«Професія держслужбовець» (ДРІДУ НАДУ при ПУ).
	Парламент дітей та юнацтва разом із студрадою Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України провели зустріч за «круглим столом» з керівництвом закладу з питань про...
	«Що? Де? Коли?»
	Фестиваль креативних лідерських проектів « EVVIVA!».
	Зразкова студія образотворчого мистецтва
	Для забезпечення успішного формування ціннісних орієнтирів, національно-патріотичної свідомості, потреби в творчій самореалізації дітей молодшої вікової категорії у гуртковій роботі з образотворчого мистецтва необхідно забезпечити сукупність таких умов:
	- поєднання методів національно-патріотичного виховання з оптимальними прийомами  і засобами різних форм навчання;
	- формування  позитивного та раціонального типу відносин між дітьми у колективі;
	- створення розвиваючого середовища на уроках образотворчого мистецтва шляхом збагачення їх змісту характерними для дітей видами діяльності;
	- інтеграція знань з образотворчого мистецтва у специфічно дитячі види діяльності та життєдіяльність в цілому;
	- формування  комунікативних, проектних, творчих типів діяльності;
	- формуванням навичок роботи з різноманітними ресурсами: довідковою літературою, інформаційними мережами, репродукціями творів мистецтва тощо;
	- опанування знань, умінь та навичок в образотворчій діяльності різного рівня складності.
	Українська мистецька спадщина володіє великим потенціалом,який можна використовувати на заняттях:
	 художні твори українських авторів;
	 мистецькі твори світових майстрів класиків;
	 наочні засоби, зроблені самим учителем;
	 методична наочність друкованого (видавничого) характеру;
	 родинні реліквії.
	Образотворче мистецтво відображає дійсність у наочних образах, відтворює об'єктивно наявні властивості реального світу: об'єм, колір, просторовість, матеріальну форму предмета, світлоповітряне середовище тощо, зображує не тільки те, що доступне безпос...
	Ознайомлення з спадщиною минулого дозволяє учням глибше зрозуміти духовний, естетичний світ тих, хто жив і творив до нас, конкретно уявити спосіб життя, думки людей, систему цінностей попередніх епох. Пізнати та відчути взаємозв’язок між культурою, іс...
	В цьому навчальному році були представлені роботи, виконання яких сприяло вихованню патріотичних почуттів. Це приклад колективної роботи наймолодших, присвячена святу Пасхи. А також, колективна робота, що виконувалася різновіковою групою у рамках свят...
	Одним із завдань для всіх було створити малюнок для учасників АТО, діти з великою відповідальністю поставились до створення малюнків та листівок, які були дійсно щирими та відвертими. Ситуація, яка склалася у нашій країні на сучасному етапі розвитку д...
	12 вересня 2015 року кращі творчі дитячі колективи міського Палацу дітей та юнацтва привітали наше місто з його 239-ю річницею святковою концертною програмою, виставкою юних майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, взяли участь у конкурсі малюнку "М...
	19 листопада 2015 року у міському Палаці дітей та юнацтва в Центрі української культури відбулася зустріч з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи – «Сильний той, хто піднявся духом».
	Запрошені гості та учасники: представники волонтерського руху, письменники Національної спілки письменників України Леся Степовичка та Тетяна Заславська; завідуюча лабораторією українознавства і народознавства Жанна Крижановська; народні майстри Украї...
	Також 19 грудня 2015 року у міському Палаці дітей та юнацтва відбулося міське свято «День Святого Миколая». Цим святом ми розпочали новорічні заходи, серед яких театралізовані вистави більш як для 10-ти тисяч дітей нашого міста.
	Кожен творчий колектив Палацу підготував свою святкову програму на всі новорічні канікули.
	22 січня 2016 року у міському Палаці дітей та юнацтва відбулося міське свято з нагоди Дня Соборності України.
	Учасники свята - учні та вихованці загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста, представники громадських організацій, видатні особистості міста. Присутніх привітали дитячі творчі колективи позашкільних навчальних закладів міста.
	Під час свята працювала виставка дитячих робіт з образотворчого та декоративно-вжиткового мистецтва - "Славимо творчістю єдину Україну".
	24 лютого 2016 року у міському Палаці дітей та юнацтва відбувся міський конкурс "Відкрий для себе Україну" для учнів 5-6 класів навчальних закладів міста.
	Мета конкурсу – виховання любові до рідної землі, української історії та культури, поваги до Батьківщини; сприяння розвитку інтелектуальних здібностей та формування пізнавального інтересу в шкільної молоді міста.
	31 березня 2016 року у міському Палаці дітей та юнацтва відбулася міжнародна акція під назвою "Діти за мир у всьому світі".
	Учасники - учні шкільних, позашкільних закладів міста та запрошені почесні гості. Ця акція стартувала у грудні 2015 року та завершилася 1 червня 2016 року. По її закінченню у Міжнародний день захисту дітей було представлено 35 карт країн світу з папер...
	Діти нашого міста оформлювали своїми побажаннями миру карту Франції, яка була представлена у посольстві цієї країни. Свято завершилося символічним запуском голубів у вільне та мирне небо України!
	6. Заходи
	з національно – патріотичного виховання дітей та молоді
	в Палаці у 2015 – 2016 навчальному році
	7. Заходи
	з національно – патріотичного виховання дітей та молоді
	в Палаці на 2016 – 2017 навчальний рік
	Управління молоді, позашкільної освіти та національно – патріотичного виховання міської ради націлює позашкільників міста на виконання Концепції національно – патріотичного виховання дітей і молоді.
	У 2016 році відзначається 25 річниця Незалежності України та 240 років від дня заснування міста на Дніпрі. Заходи нового навчального року присвячуємо цим знаменним датам.
	Згідно річного плану Палацу в 2016 – 2017 навчальному році планується провести:
	1. Святковий концерт колективів Палацу до дня Незалежності України.
	(серпень, колективи Палацу)
	2. Урочистості до Дня міста.
	(вересень, колективи Палацу)
	3. Перше заняття в гуртках за темою «25 незалежних років молодої України»
	(вересень, колективи Палацу)
	4. Презентація книги Г.М. Кудрі «Лики старого города, записки старожилов».
	(вересень, редакція газети «Я»)
	5. Виставка «Майстри і діти»
	(вересень, ЦУК)
	6. Цикл бесід до дня Миру «Урок миру і дружби».
	(вересень, колективи Палацу)
	7. Цикл бесід «День захисника України»
	(жовтень, колективи Палацу)
	8. 25 жовтня - «День визволення Дніпропетровщини від фашистських загарбників»
	(жовтень, колективи Палацу)
	9. Концертна програма у військовому шпиталі для ветеранів.
	(жовтень, колективи Палацу)
	10.  Акція «Діти Парламенту – дітям»
	(протягом року, Парламент)
	11.  Тематичні заняття «Цикл пісень на військово – патріотичну тематику».
	(протягом року, Метроном)
	12. «Добро в твоєму серці» (екологічний проект)
	(протягом року, екоцентр)
	13. Цикл бесід «Мій сонячний дім – моя Україна».
	(листопад, колективи Палацу)
	14.  Міське свято «День гідності та свободи України».
	(листопад, колективи Палацу)
	15.  Волонтерські заходи.
	(протягом року, колективи Палацу)
	16.  Міська виставка «Дебют».
	(грудень, ЦУК)
	17.  Міська екологічна акція «Не рубай ялинку»
	(грудень, екоцентр)
	18.  Традиційне міське свято «Святий Наум наведе на ум»
	(грудень, ЦУК)
	19.  Свято до Дня Соборності України.
	(січень, колективи Палацу)
	20.  Міська виставка дизайну «Крок у майбутнє».
	(лютий, ЦУК, ЦХТР)
	21.  Міський конкурс «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже»
	(лютий, колективи Палацу)
	22.  Круглий стіл «Творчість Т.Г. Шевченка».
	(березень, ред.. газети Я)
	23.  Конкурс огляд моделей учнівського самоврядування «Максима».
	(протягом року, Парламент)
	24.  Персональні виставки обдарованих дітей «Творча надія України».
	(травень, ЦУК)
	У вересні окремо затверджується план заходів з національно – патріотичного виховання в Палаці на новий навчальний рік.
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