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Тема досвіду. «Формування системи патріотичного виховання дітей та 

молоді  засобами позашкільної освіти  в умовах сучасного закладу 

позашкільної освіти» 

Адреса досвіду. Методичний кабінет відділу освіти Підволочиської селищної 

ради. 

Ідея досвіду: формувати  національну  свідомість засобами позашкільної освіти 

виховувати у майбутніх громадян України почуття обов'язку і поняття честі, 

усвідомлення ролі  активного громадянина України, духовно багатої, морально 

благородної особистості, тим самим, створюючи єдину систему патріотичного 

виховання у закладі позашкільної освіти. 

Мета досвіду. Підвищувати  професійну компетентність педагогів закладу 

позашкільної освіти шляхом впровадження у навчально-виховний процес 

закладу позашкільної освіти різноманітних  форм методичної роботи, 

формувати  соціальну компетентність гуртківців засобами національно-

патріотичного виховання. 

Актуальність досвіду. Становлення української державності на сучасному 

етапі, зміни у соціальному, економічному і політичному житті України 

зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання національно 

свідомих громадян.  

Новизна досвіду. Творче впровадження форм та методів патріотичного 

виховання, підвищення професійної компетентності педагогів з метою 

формування особистісних рис громадянина України: національної свідомості, 

розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, 

фізичної та екологічної культури. 

 



Опис досвіду 

          Становлення громадянина розпочинається з дитинства. Саме в цій період у 

дитини закладаються підвалини майбутньої свідомості, характеру поведінки, 

формуються риси національної приналежності. Підростаючи, дитина вбирає в 

себе те, чим живе родина, народ України, поступово формується свідомий 

громадянин і патріот. Завдання сучасного педагога закладу позашкільної освіти 

– формувати і розвивати такі особистісні якості, як повагу до прав і свобод 

людини, відповідальність, толерантність, готовність брати участь у соціально-

політичному житті країни. Робота з патріотичного виховання має проводитися 

комплексно, в єдності всіх його складників.  

    Необхідною умовою для реалізації основних завдань патріотичного виховання 

та організації тісної співпраці вихованців, педагогів, батьків та громадськості є 

створення належного професійного  методичного супроводу навчально-

виховної діяльності. З цією метою Ольга Євгенів постійно працюю над 

створенням інноваційної освітньої системи, надаю методичну допомогу 

працівникам, намагаючись стимулювати  їх творчий педагогічний пошук, 

проводжу системну роботу з підвищення професійного рівня педагогічних 

кадрів. З метою цілеспрямованої постановки проблем і завдань проводить 

ретельний аналіз навчально-виховного процесу. Під час співбесід з керівниками 

гуртків  визначає  невирішені проблеми, недоліки, проводить діагностування 

всіх категорій педагогічних працівників з метою виявлення труднощів у їх 

роботі. Для цього  Поточняк О.Є. розробляє діагностичні анкети, які ретельно 

аналізую. Під час аналізу визначаються позитивні та негативні тенденції. Все це 

враховую  при плануванні засідань методичних формувань.  

     Так, у процесі організації роботи методичного об’єднання керівників гуртків 

декоративно-ужиткового напряму впродовж останніх років педагоги спільно 

працювали над вирішенням науково-методичної проблеми: «Національно 

патріотичне виховання дітей та молоді засобами декоративно-ужиткового 

мистецтва».  Під час конференцій, семінарів-практикумів, практичних 

майстер-класів, круглих  столів, які методист  намагається проводити із 

використанням інтерактивних вправ, мультимедійних презентацій, були 

розглянуті питання: «Творча компетентність керівника гуртка декоративно-

ужиткового мистецтва», «Декоративно-ужиткове мистецтво як засіб 

виховного впливу школярів», «Формування  духовного світу особистості, її 

художньо-естетичного розвитку в процесі опанування цінностями української 

культури». 

    З метою підвищення професійної майстерності керівників гуртків закладів 

позашкільної освіти  Підволочиської селищної ради організовує діяльність клубу 

професійного зростання керівників гуртків, в рамках якого проведені: 

презентаційний меседж творчих педагогів: «А я роблю так…», дебати «Заняття 

гуртка, якого чекають діти?», «Сучасні підходи до  національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді засобами позашкільної освіти», парад майстер-класів 

з виготовлення українських символів у різних  техніках «Українська національна 

та народна символіка у гуртковій роботі», методична мандрівка «Туризм та 

краєзнавство як засоби формування соціальної компетентності  вихованців у 



системі національно-патріотичного виховання  ЗПО», методичний ринг «Форми 

та методи формування національної свідомості  та самосвідомості в умовах 

закладу позашкільної освіти». 

    В рамках школи педагогічної майстерності успішно проведені: тиждень 

національно-патріотичного виховання, тиждень педагогічної майстерності,  

громадянського виховання. 

   Важливим фактором стимулювання керівників гуртків до самоосвіти та 

самовдосконалення є взаємовідвідування занять гуртків, проведення відкритих 

занять, що приводить до переосмислення власного досвіду роботи.  

       Важливим є те, що працюючи над організацією системи патріотичного 

виховання у Підволочиському будинку школярів, формувати риси патріота-

українця розпочинається із наймолодшого  віку. З цією метою  Ольга Євгенівна 

координує діяльність творчої групи з питань організації патріотичного 

виховання у школі розвитку дітей дошкільнят. 

      З метою привернення уваги громадськості, батьків до проблем 

патріотичного виховання педагогічний колектив два роки  успішно працював 

над реалізацією, розробленого мною, виховного проекту «Долю рідного краю 

пише кожен із нас». 

Впровадження системи патріотичного виховання у діяльність гуртків  

спонукало методиста до створення розробок навчальних програм гуртків: 

«Український фольклор», «Український іконопис». У 2015 році розроблена та 

затверджена програма гуртка патріотичного напряму «Зростаємо українцями» 

для молодших школярів, яка інтегрує знання з історії, народознавства, 

фольклору  та етнографії, туризму та краєзнавства. 

З метою забезпечення безперервності процесу виховання у дітей та 

молоді патріотизму, духовності розроблена Цільова комплексна програма 

патріотичного виховання дітей та молоді у Підволочиському будинку школярів 

на 2015-2020 роки «Ми – майбутнє твоє, Україно», реалізація якої сприяє 

забезпеченню ефективного здійснення заходів патріотичного виховання через 

взаємодію з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями, закладами культури та 

релігійними організаціями із залученням до цієї роботи засобів масової 

інформації та використання мережі Internet. 

         Систематизовані  результати методичної роботи Поточняк О.Є. зібрані у, 

виданих методичних посібниках, брошурах. Матеріали з досвіду організації 

патріотичного виховання у будинку школярів висвітлюю у місцевій пресі, на 

соціальних сторінках та освітніх сайтах та веб-сайті БШ у мережі  Internet. 

  Результативність. Внаслідок активного залучення педагогів та гуртківців до 

виховних та методичних заходів патріотичного спрямування отримані 

позитивні результати :  

- зросла активність участі педагогів у творчих конкурсах мистецького, 

народознавчого та патріотичного спрямування,  

- підвищився рівень мотивації та самоосвітньої діяльності педагогів у 

галузі патріотичного виховання дітей та молоді, 

- збільшилась кількість,  залучених до формування системи патріотичного 

виховання гуртківців,  батьків, членів громадськості, 



- охоплено значну більшу кількість дітей різних вікових категорій, які 

беруть участь у виховних заходах патріотичного спрямування, 

- спостерігається позитивна динаміка зростання рівня патріотизму серед 

вихованців БШ, 

- успішно реалізовуються основні завдання створення цілісної системи, 

національно-патріотичного виховання  у навчально-виховному процесі 

БШ. 

Методист методичного кабінету                                            Гладич М.М. 

 


