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Анотація 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Національно-патріотичне 

виховання в дошкільних закладах освіти» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною 

програмою «Дошкільна освіта». 

Програма дисципліни розкриває основні категорії національного та патріотичного 

виховання дошкільників в умовах сучасного закладу дошкільної освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки: спирається на знання педагогіка, актуальні проблеми 

дитячої педагогіки, технології викладання фахових дисциплін, теорія та методика співпраці з 

родинами. психологія, сімейне виховання, підготовка молоді до сімейного життя, 

етнопсихологія.  

Метою дисципліни є розвиток професійної компетентності: набуття студентами знань 

про основні цілі, стратегії та принципи організації національно-патріотичного виховання в 

закладах освіти; форми, методи, прийоми і способи роботи з дошкільнятами, школярами та 

студентами щодо формування національної гідності та патріотизму.  

 Ключові слова: національне виховання, патріотичне виховання, заклад дошкільної 

освіти, ідеологія українського народу, символіка українського народу. 

 

 

 

Abstract 

The study program of the selective educational discipline "National-patriotic education in 

preschool education institutions" is compiled in accordance with the educational-professional 

program of training for masters of the specialty 012 Preschool education according to the 

educational-professional program "Preschool education". 

The discipline program reveals the main categories of national and patriotic education of 

preschoolers in the conditions of a modern preschool education institution. 

Interdisciplinary connections: based on knowledge of pedagogy, current problems of 

children's pedagogy, teaching technologies of professional disciplines, theory and methods of 

cooperation with families. psychology, family upbringing, preparation of young people for family 

life, ethnopsychology. 

The purpose of the discipline is the development of professional competence: students' 

acquisition of knowledge about the main goals, strategies and principles of organizing national-

patriotic education in educational institutions; forms, methods, techniques and ways of working 

with preschoolers, schoolchildren and students regarding the formation of national dignity and 

patriotism. 

 Key words: national education, patriotic education, preschool education institution, ideology 

of the Ukrainian people, symbols of the Ukrainian people. 
 

 

 

 



4 

 

ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Національно-патріотичне 

виховання в ЗДО» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою 

«Дошкільна освіта». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є основні цілі, стратегії та принципи 

організації національно-патріотичного виховання в закладах освіти; форми, методи, прийоми 

і способи роботи з дошкільнятами, школярами та студентами щодо формування національної 

гідності та патріотизму.  

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, актуальні проблеми дитячої педагогіки, 

технології викладання фахових дисциплін, теорія та методика співпраці з родинами. 

психологія, сімейне виховання, підготовка молоді до сімейного життя, етнопсихологія.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Мета: розвиток професійної компетентності: набуття студентами знань про основні 

цілі, стратегії та принципи організації національно-патріотичного виховання в закладах 

освіти; форми, методи, прийоми і способи роботи з дошкільнятами, школярами та 

студентами щодо формування національної гідності та патріотизму.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: розвиток методичної 

компетентності студентів у галузі національно-патріотичного виховання особистості; 

утвердження в свідомості і почуттях особистості студента патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до культурного та історичного минулого України; виховання поваги до 

Конституції України, Законів України, державної символіки; усвідомлення взаємозв’язку 

між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю; 

сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в 

процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в 

життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, 

органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності 

взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до 

демократичних принципів; формування толерантного ставлення до інших народів, культур і 

традицій.  
Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених Державним 

стандартом дошкільної загальної освіти. 

ПРН 2. Знати вікові особливості дітей дошкільного віку, індивідуальні відмінності в 

перебігу пізнавальних процесів. 

ПРН 3. Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, сучасні 

навчальні технології. 

ПРН 5. Знати зміст нормативних документів, що регламентують дошкільну освіту: 

Державного стандарту дошкільної освіти, навчальних програм предметів. 

ПРН 6. Застосовувати знання, уміння й навички, що становлять теоретичну основу 

освітніх галузей, визначених Державним стандартом дошкільної загальної освіти, під час 

розв’язування навчально-пізнавальних і професійнозорієнтованих задач. 

ПРН 7. Володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей 

перебігу пізнавальних процесів дітей та стратегії їх урахування в процесі навчання, 

розвитку й виховання дошкільників.  

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  



5 

 

ЗК-2 Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, 

систематизації й узагальнення інформації, зокрема професійно-педагогічної, з різних джерел 

та формулювання логічних висновків.  

ЗК-3 Дослідницько-праксеологічна. Здатність виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми, зокрема, в процесі професійно-педагогічної діяльності. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення, працювати автономно  

ЗК-4 Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому 

рівні; володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та писемною 

формою) в різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і продукування власних 

програм комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, 

активній взаємодії з іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів 

мовленнєвого спілкування в ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів  

ЗК-5 Громадянська компетентність. Здатність активно, відповідально та ефективно 

реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства. 

Здатність орієнтуватися у проблемах сучасного суспільнополітичного життя в Україні, 

застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та інших 

громадян, зокрема учнів початкової школи; використовувати способи діяльності й моделі 

поведінки, що відповідають чинному законодавству України.  

ЗК-6 Соціокультурна. Здатність застосовувати знання, пов’язані із соціальною 

структурою та національною специфікою суспільства, з особливостями соціальних ролей; 

здатність до орієнтування у соціальних ситуаціях, розуміння соціального контексту художніх 

творів Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; спроможність ідентифікувати 

себе з цінностями професійного середовища; наявність професійної позиції вчителя. 

Здатність до цінування та повага до різноманітності і мультикультурності; надання рівних 

можливостей учням різних національностей та різних розумових здібностей, толерантне 

ставлення до їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей.  

ЗК-8 Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні 

процеси, що сприяє розвитку й саморозвитку учнів, творчому підходові до навчально-

виховного процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати педагогічних впливів 

та забезпечувати якість діяльності навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; 

здатність до педагогічної рефлексії.  

ЗК-9 Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів 

інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних задач у 

професійній діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті.  

ІІ. Фахові:  

ФК-4 Предметна. Здатність і готовність застосовувати сучасні методи, технології, 

прийоми, засоби навчання і виховання у сфері освіти, спираючись на знання з дисциплін 

психолого-педагогічного циклу і методик навчання.  

ФК-5 Культурологічна. Здатність і готовність вдосконалювати і розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень, домагатися морального і  фізичного 

вдосконалення своєї особистості, володіння культурою спілкування державною та однією з 

іноземних мов.  

ФК-6 Інформаційна. Здатність і готовність застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології, опрацьовувати різні види інформації.  

ФК-7 Продуктивна. Здатність працювати, отримувати результат, ухвалювати рішення 

та відповідати за них.  

ФК-8 Автономізаційна. Здатність до саморозвитку, творчості, самовизначення, 

самоосвіти, конкурентоспроможність. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 
Тема 1. Основи національного виховання 
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Тема 2. Історія патріотичного виховання. Зміст української народної педагогіки та 
зв'язок з національним вихованням. 

Тема 3. Ідеологія українського народу Український фольклор як засіб національного 
виховання.  

Тема 4. Виховний потенціал давньоукраїнської міфології. 
Тема 5. Концептуальні засади процесу національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді 
Тема 6. Технології національно-патріотичного виховання 
Тема 7. Особливості національно-патріотичного виховання в дошкільному 

навчальному закладі. 
Тема 8. Завдання і зміст освітньої роботи з дітьми шостого року життя  
 
Тема 9. Форми методичної роботи з педагогами з питань національно-патріотичного 

виховання 
Тема 10. Сімейне виховання як основа виховання громадянина-патріота України 
Тема 11. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами 

краєзнавчого матеріалу 
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