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Анотація.
У статті проаналізовано теоретичні аспекти досліджуваної проблеми; уточнено зміст понять «патріотизм», «на-

ціонально-патріотичне виховання молоді», «метод проєктів» у контексті окресленої проблеми; визначено особливості 
формування національної свідомості та патріотизму у молоді закладів професійної (професійно-технічної) освіти ме-
тодом проєктів (на прикладі викладання дисципліни «Історія» в українських групах Республіки Польща). Акцентовано на 
тому, що головним завданням учителя під час викладання дисципліни «Історія», є створення чіткої системи роботи, яка 
сприяє: формуванню національної самосвідомості учня; вихованню активної самостійної особистість, свідомого грома-
дянина України; постійній систематизації та інтеграції набутих знань, виявлення їхніх зв’язків із національною ідеєю 
українського суспільства; формуванню віри як особливо важливого феномену національної самосвідомості учня, завдяки 
якій знання набувають практичної енергії та реалізації; формуванню ідеології учня, що спонукає його до активної участі 
в доленосних подіях історії рідного народу; мотивації учнів постійно займатися самостійною науково-дослідницькою 
діяльністю з проблем історії, культури, духовності рідного краю та народу.
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Національно- патріотичне виховання мо-
лоді формується на засадах історії та ста-
новлення Української державності, україн-
ського козацтва, героїки визвольного руху, 
досягнень у галузі політики, освіти, науки, 
культури, спорту.

Національно- патріотичне виховання 
передбачає формування патріотичних по-
чуттів, виховання готовності до захисту 
Батьківщини та покликано спонукати до фі-
зичного вдосконалення, вивчення бойових 
традицій українського народу. Національно- 
патріотичне виховання є гармонійною скла-
довою загального виховного процесу мо-
лодого покоління та має бути реалізовано 
в практичному аспекті не лише на уроках 

історії, а й під час виховних годин та інших 
позакласних заходах.

Формування національної свідомості 
особистості у молоді передбачає визначення 
та реалізацію першочергових і перспектив-
них заходів, що спрямовані на формування 
активної життєвої позиції молодого поко-
ління, психологічної готовності сумлінно 
виконувати свої службові обов’язки та про-
фесійні обов’язки. 

Саме тому тема нашого дослідження є ак-
туальною та своєчасною.

Теоретико- методологічні положення 
національно- патріотичного виховання мо-
лоді представлено в низці нормативних 
документів, зокрема: мета національно- 
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патріотичного виховання висвітлена в 
Указі Президента України від 03 липня 
2008 р. № 616/2008; стратегічні підходи до 
національно- патріотичного виховання ді-
тей та молоді визначені в Указі Президен-
та України від 18 травня 2019 р. № 286/219 
«Про Стратегію національно- патріотичного 
виховання»; план дій щодо реалізації Стра-
тегії національно- патріотичного виховання 
на 2020–2025 роки представлено в Постано-
ві Кабінету Міністрів України від 09 жовт-
ня 2020 р. № 93; Державна цільова соці-
альна програма національно- патріотичного 
виховання на період до 2025 року реалізу-
ється завдяки Постанові Кабінеті Міністрів 
Украї ни від 30 червня2021 р. № 673 Також, 
ряд інших нормативно- правових докумен-
тів регламентують формування національ-
ної свідомості та патріотизму в молоді, зо-
крема: Закон України «Про громадянство 
України» від 18 січня 2001 р. № 2235- ІІІ, 
Закон України «Про Державний Гімн Укра-
їни» від 6 березня 2003 р. № 602- IV, Закон 
України «Про голодомор 1932–1933 років в 
Україні» від 28 листопада 2006 р. № 376- V, 
Закон України «Про увічнення перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні 1939- 1945 
років» від 9 квітня 2015 р. № 315- VIII, Закон 
України «Про засудження комуністичного і 
націонал- соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборо-
ну пропаганди їх символіки» від 09 квітня 
2015 р. № 317- VIII, Указ Президента Укра-
їни «Про День Гідності та Свободи» від 13 
листопада 2014 р. № 872, Указ Президента 
України «Про День Соборності Украї ни» 
від 13 листопада 2014 р. № 871, Указ Прези-
дента України «Про День захисника Украї-
ни» від 14 жовтня 2014 р. № 806, Указ Пре-
зидента України «Про вшанування подвигу 
учасників Революції гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної Сотні» від 11 лю-
того 2015 р. № 69/2015, Указ Президента 
України від 22 лютого 2017 р. № 17/2016 
«Про заходи з відзначення 100- річчя подій 
Української революції 1917–1921 років» 
тощо.

Сьогодні, коли народ України потерпає 
від російської воєнної агресії, формування 
національно- патріотичної свідомості осо-
бистості є надзвичайно важливим у вихо-
ванні молоді.

У новій редакції «Концепції національно- 
патріотичного виховання в системі освіти 
України» (наказ МОН України від 06 черв-
ня 2022 р. № 527) вказано, що «…у період 
війни, яку російська федерація розв’яза-
ла і веде проти України, виникає нагальна 
необхідність переосмислення зробленого і 

здійснення системних заходів, спрямованих 
на посилення національно- патріотичного 
виховання дітей і молоді ‒ формування но-
вого українця, що діє на основі національ-
них та європейських, цінностей» [4].

У своїх працях В. Сухомлинський наго-
лошував, що «…патріотичне виховання ‒ це 
сфера духовного життя, яка проникає в усе, 
що пізнає, робить, до чого прагне, що лю-
бить і ненавидить людина, яка формується» 
[6].

На сайті Інституту модернізації змі-
сту освіти зазначено, що «…національно- 
патріотичне виховання дітей та молоді – це 
комплексна системна і цілеспрямована дія-
льність органів державної влади, громад-
ських організацій, сім’ї, освітніх закладів, 
інших соціальних інститутів щодо форму-
вання у молодого покоління високої патріо-
тичної свідомості, почуття вірності, любові 
до Батьківщини, турботи про благо свого 
народу, готовності до виконання громадян-
ського і конституційного обов’язку із захи-
сту національних інтересів, цілісності, не-
залежності України, сприяння становленню 
її як правової, демократичної, соціальної 
держави» [6].

За словами І. Беха «виховання особисто-
сті має базуватися на низці принципів, що 
передбачають формування самосвідомості, 
виховання любові до рідної землі, свого на-
роду, шанобливе ставлення до його культу-
ри; повагу, толерантність до культури всіх 
народів, які населяють Україну» [1].

В «Українському педагогічному словни-
ку» С. Гончаренка згадана вище дефініція 
визначається як одне з найглибших грома-
дянських почуттів, змістом якого є любов 
до Батьківщини, відданість своєму народо-
ві, гордість за надбання національної куль-
тури [2]. 

В Енциклопедії освіти патріотизм визна-
чається як «суспільний моральний принцип 
діяльного ставлення до свого народу, що 
віддзеркалює національну гордість і любов 
до Вітчизни, громадянську відповідальність 
за її долю, а також емоційне підпорядкуван-
ня особистості свого життя суспільним на-
ціональним інтересам і виявляється в готов-
ності служити Батьківщині і захищати її від 
ворогів» [3].

Мета статті полягає в теоретичному аналі-
зі стану досліджуваної проблеми, визначен-
ні особливостей формування національної 
свідомості та патріотизму у молоді закладів 
професійної (професійно- технічної) освіти 
методом проєктів (на прикладі викладання 
дисципліни «Історія» в українських групах 
Республіки Польща).
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Відповідно до мети визначено такі 
завдання статті: 

– здійснити аналіз теоретичних аспектів
досліджуваної проблеми; 

– уточнити зміст понять «патріотизм»,
«національно- патріотичне виховання моло-
ді», «метод проєктів» в контексті окресле-
ної проблеми;

– визначити особливості формування
національної свідомості та патріотизму у 
молоді закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти методом проєктів (на 
прикладі викладання дисципліни «Історія» 
в українських групах Республіки Польща).

Відповідно до Стратегії національно- 
патріотичного виховання «…основними 
складовими національно- патріотичного 
виховання є: громадсько- патріотичне, 
військово- патріотичне та духовно- моральне 
виховання» [9].

Серед виховних напрямів сьогодні най-
більш актуальними постають громадянсько- 
патріотичне, духовно- моральне, 
військово- патріотичне та екологічне ви-
ховання як ключові складові національно- 
патріотичного виховання (як стрижневі, 
основоположні), що відповідають як на-
гальним вимогам і викликам сучасності, 
так і закладають підвалини для формування 
свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, 
які розглядатимуть розвиток держави як за-
поруку власного особистісного розвитку, 
що спирається на ідеї патріотизму, поваги 
до культурних цінностей Українського на-
роду, його історико- культурного надбання 
і традицій, гуманізму, соціального добро-
буту, демократії, свободи, толерантності, 
виваженості, відповідальності за природу 
як за національне багатство, здорового спо-
собу життя, готовності до змін та до вико-
нання обов’язку із захисту незалежності та 
територіальної цілісності України [4].

Тому нині, як ніколи, потрібні нові під-
ходи та шляхи до виховання патріотизму 
як почуття і як базової якості особистості. 
Причому потрібно враховувати, що Украї-
на має древню та величну культуру та іс-
торію, досвід державницького життя, які 
виступають потужним джерелом і міцним 
підґрунтям виховання молоді [4].

Під час війни на Україні значна кіль-
кість дітей опинилася в Республіці Поль-
ща. Вони були вимушені навчатися в поль-
ських школах, опановувати культуру та 
традиції іншого народу. У цій ситуації для 
нашої держави та збереження культурної 
спадщини нації дуже важлива підтримка 
українських дітей в інших країнах, збе-
реження та розвиток їхньої національної 

свідомості. Саме тому викладання історії 
в українських класах професійних шкіл 
Республіки Польща є важливим аспектом 
у формуванні національно- патричної сві-
домості молоді.

Отже, з огляду на вище сказане, голов-
ним завданням вчителя при викладанні 
дисципліни «Історія», є створення чіткої 
системи роботи, яка сприяє: формуванню 
національної самосвідомості учня; вихо-
ванню активної самостійної особистості, 
свідомого громадянина України; постійній 
систематизації та інтеграції набутих знання 
та виявленню їхніх зв’язків із національною 
ідеєю українського суспільства; формуван-
ню віри як особливо важливого феномену 
національної самосвідомості учня, завдяки 
якій знання набувають практичної енергії й 
реалізації; формуванню ідеології учня, що 
спонукає його до активної участі в долено-
сних подіях історії рідного народу; мотива-
ції учнів постійно займатися самостійною 
науково- дослідницькою діяльністю з про-
блем історії, культури, духовності рідного 
краю та народу.

Окреслюючи феномен формування наці-
ональної самосвідомості учня ми пропону-
ємо акцентувати на формуванні цінностей 
особисті через інтеграцію змістової скла-
дової патріотичного виховання, зокрема 
орієн тації молодого покоління на націо-
нальні цінності, а також розвитку їх праг-
нення до розбудови демократичної, неза-
лежної Української держави.

Також хочемо зауважити, що на форму-
вання цінностей особистості впливає сус-
пільство, освітнє середовище, родина тощо 
(рис. 1). Акцентуємо на тому, що під час 
освітнього процесу викладачу варто завер-
тати увагу на розвиток в учнів любові до 
Батьківщини, національної самосвідомості 
й гідності; дбайливого ставлення до рідної 
мови, культури, традицій; відповідальності 
за природу рідної країни; потреби зробити 
власний внесок у долю Батьківщини; ін-
тересу до міжнаціонального спілкування; 
прагнення праці на благо рідної країни, її 
народу. 

Зміст національно- патріотичного вихо-
вання при викладанні дисципліни «Істо-
рія» в українських групах шкіл Республіки 
Польща можливо реалізувати не лише під 
час уроку, а й шляхом залучення учнів до 
реалізації наукових проєктів з дослідження 
різноманітних фактів про історію україн-
ського народу та його культурну спадщину. 
Також доцільно організовувати різноманіт-
ні культурно- просвітницькі заходи історич-
ного спрямування в позаурочній роботі.
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Також, О. Дубініна у своєму дослідженні на-
голошує на тому, що «під час роботи над про-
єктом з’являється виняткова можливість фор-
мування в учнів компетентності розв’язувати 
певні проблеми (оскільки обов’язковою умо-
вою реалізації методу проєктів є вміння учнів 
розв’язувати досліджувану проблему…» [7].

Проєктна діяльність охоплює такі етапи:
розробка проєктного замислу (аналіз ситуа-

ції, аналіз проблеми, визначення мети, плану-
вання);

реалізація проєктного замислу (виконання 
запланованих дій);

оцінка результатів проєкту [8].
Проєкти, що виконуються в межах дисци-

пліни «Історія», можна класифікувати за таки-
ми ознаками:

– за типом продукту, що є результатом
проєктної діяльності, поділяють на: 

технологічні ‒ націлені на модернізацію 
наявних і розробку нових технологій, вправ 
для навчання, дизайнерські розробки, соціаль-
ні техніки тощо;

дослідницькі ‒ цілком підпорядковані логі-
ці дослідження і ті, що мають структуру, на-
ближену до наукового дослідження;

творчі ‒ не мають детально опрацьованої 
структури спільної діяльності учасників, вона 
розвивається, підпорядковуючись кінцевому 
результату, інтересам учасників проєкту;

ОСОБИСТІСТЬ

Власна 
діяльність 

Соціальне 
середовище Учасники 

освітнього 
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Друзі, 
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Родина

Самоврядування 
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наукових  проєктів
з дослідження 

історичних фактів  

Рис. 1. Взаємозв’язок впливу середовища на формування ціннісних орієнтирів особистості

Варто зазначити, що базовою технологією 
навчання, яка спрямована на формування ком-
петентності особистості, є метод проєктів [8]. 
Метод проєктів націлений на формування та-
ких здібностей у молоді, які ефективно можуть 
бути використані у життєвій ситуації та дадуть 
молодому поколінню змогу адаптуватися до 
зміни середовища, до умов які його оточують 
тощо [8]. 

Зауважимо, що «проєктна діяльність – одна 
з найперспективніших складових освітнього 
процесу, оскільки створює умови для творчого 
саморозвитку та самореалізації молоді, формує 
всі необхідні життєві компетенції, які на Раді 
Європи були визначені як основні в ХХІ сто-
літті: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, 
політичні та соціальні. Самостійне здобування 
знань, їх систематизація, а також можливість 
орієнтуватися в інформаційному просторі, ба-
чити проблему і приймати рішення відбуваєть-
ся саме через метод проєкту» [8].

У своєму дослідженні О. Дубініна зазначає, 
що «…аналіз світового досвіду показує, що 
проєктна технологія навчання в системі освіти 
багатьох країн є пріоритетною. Метод проєктів 
дає змогу за найменшої кількості затрат ство-
рити “реальне середовище”, тобто максималь-
но наблизити умови до реальних, які будуть 
сприяти формуванню компетентності особи-
стості» [7].
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інформаційні ‒ спрямовані на збирання, 
оформлення й представлення інформації, її 
аналіз та узагальнення фактів;

практико- орієнтовані ‒ результат діяль-
ності учасників освітнього процесу чітко ви-
значено з самого початку, він спрямований на 
соціальні інтереси здобувачів освіти [5];

– залежно від кількості навчальних дисци-
плін, які охоплює проєкт, вони поділяються 
на: внутрішньопредметні (монопредметні); 
міжпредметні; надпредметні (ті, що включа-
ють дисципліни, які не входять до освітньої 
програми);

– за тривалістю виконання проєкти мож-
на розділити на: короткострокові (мініпро-
єкти, які розраховані на термін від одного до 
декількох занять); середньострокові (звичайні 
проєкти, що розраховані на термін від місяця 
до декількох місяців); довгострокові (макро-
проєкти, розраховані на термін від півроку до 
кінця навчального року);

– залежно від кількості учасників проєкти
поділяються на: індивідуальні; групові (від 
двох до декількох десятків учнів) [5];

– за характером контактів проєкти поділя-
ються на: внутрішні, міжнародні. На практиці 
частіше доводиться мати справу зі змішаними 
типами проєктів.

Отже, метод проєктів допомагає забезпечи-
ти розвиток творчої ініціативи, самостійності 
молоді та сприяє здійсненню безпосередньо-
го зв’язку між набуттям здобувачами освіти 
знань, умінь та навичок, які вони можуть за-
стосовувати в практичному житті. У процесі 
формування самосвідомості та патріотизму 
молоді, працюючи над проєктом, важливим 
елементом постає головна мета проєктної ді-
яльності: створення умов для самонавчання 
здобувачів освіти, мотивація їхньої ініціати-
ви до пізнання культури свого народу та до-
слідження культурної спадщини, інтересів й 
особистих устремлінь до розвитку української 
культури, духовності, збереження надбання 
української нації.

Реалізовуючи напрями патріотичного вихо-
вання молоді викладач має ознайомлювати уч-
нів із культурними цінностями родини і наро-
ду, пояснювати зв’язок людини з минулими та 
майбутніми поколіннями, виховувати розумін-
ня сенсу життя, як результат: учні поступово 
утверджуватимуться в думці, що кожен народ, 
зокрема й український, має звичаї, які є спіль-
ними для всіх європейських національностей. 
Пізнаючи традиції свого народу, народну му-
дрість, народну творчість, розширюючи уяв-
лення про народні промисли, в учнів поступо-
во формується цілісне уявлення про втілену в 
художній творчості бутність української нації. 
Водночас у молоді розширюються знання про 

характерні для рідного краю професії, традиції 
та звичаї, які забезпечують духовну єдність, 
наступність і спадкоємність поколінь.

Отже, розглядаючи та виховуючи патріо-
тизм у молоді варто пам’ятати, що це поняття 
глибинне, його зародки закладені в кожного з 
нас на генному рівні. Тому генно закладений 
фундамент патріотизму особистості необхід-
но розвивати. Патріотизм молодої людини з 
інтуїтив ного рівня має перейти на усвідомле-
ний. Для цього вчителю потрібно сприяти роз-
витку в учнів любові до рідного краю, україн-
ських звичаїв і традицій, культури українського 
народи, а також збереженню спадщині, щоб 
кожне наступне покоління могло зрозуміти 
глибину та неосяжність української культури. 

Вчителю варто сприяти вихованню патрі-
отизму молодого покоління в закладі освіти 
задля єдиної мети: формування в молоді усві-
домлення, що патріотизм ‒ це не спосіб са-
мовираження, патріотизм, а стан душі, спосіб 
мислення та світогляду, це конкретне життя 
за конкретних обставин, це відчуття того, що 
Батьківщина у твоєму серці. 

Під час викладання дисципліни «Історія» 
в українських групах закладів професійної 
освіти Республіки Польща викладач має акцен-
тувати на формуванні цінностей особисті через 
інтеграцію змістової складової патріотичного 
виховання, зокрема орієнтацію молодого по-
коління на національні цінності, прагнення до 
розбудови демократичної, незалежної Україн-
ської держави. На нашу думку, окреслену вище 
освітню мету можливо реалізувати використо-
вуючи, метод проєктів на заняттях та в позау-
рочний час.

З огляду на вищесказане, виникає потреба 
в подальшому дослідженні, яке розкриє мето-
дологічні аспекти застосовування методу про-
єктів під час викладання дисципліни «Історія» 
в українських групах закладів професійної 
освіти Республіки Польща, що будуть сприяти 
формуванню патріотизму та національної сві-
домості молоді.
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FORMATION OF NATIONAL CONSCIOUSNESS 
AND PATRIOTISM IN THE YOUTH OF 
PROFESSIONAL (VOCATION-TECHNICAL) 
EDUCATION INSTITUTIONS BY THE METHOD 
OF PROJECTS (ON THE EXAMPLE OF 
TEACHING THE DISCIPLINE “HISTORY” IN 
UKRAINIAN GROUPS OF THE REPUBLIC OF 
POLAND)

Summary.
The article analyzes the theoretical aspects of the 

investigated problem; the meaning of the concepts 
«patriotism», «national-patriotic education of youth», 
«project method» in the context of the outlined problem 
has been clarified; the peculiarities of the formation of 
national consciousness and patriotism among young 
people of vocational (vocational and technical) education 
institutions by the project method are determined (on 
the example of teaching the discipline "History" in 
Ukrainian groups of the Republic of Poland). Attention 
is focused on the fact that the main task of the teacher 
when teaching the discipline "History" is to create a clear 
system of work that contributes to: the formation of the 
student's national self-awareness; education of an active 
independent personality, a conscious citizen of Ukraine; 
permanent systematization and integration of acquired 
knowledge, identification of their connections with the 
national idea of Ukrainian society; the formation of faith 
as a particularly important phenomenon of the student's 
national self-awareness, thanks to which knowledge 
acquires practical energy and implementation; the 
formation of the student's ideology, which prompts him 
to actively participate in the fateful events of the history 
of his native people; motivation of students to constantly 
engage in independent research activities on the problems 
of history, culture, and spirituality of their native land and 
people.

Keywords: institutions of professional (vocational 
and technical) education; project method; patriotism; 
national consciousness; national-patriotic education of 
youth.
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