
VI. Навчально-методична карта дисципліни «НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ», група 2ПДБД  

3 СЕМЕСТР: Лекції – 18 год., семінари – 16 год. (ДЕННА форма навчання) 
Тиждень I II III IV V VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII IX 

 

Модулі 

МОДУЛЬ 1. Теоретичні аспекти національно-патріотичного 

виховання як основа формування особистості (50 балів) 

МОДУЛЬ 2. Національно-патріотичне виховання дітей 

та  молоді  у системі розбудови української держави (50 балів) 

Теми 

лекцій 

Л1. 

Націонал.-

патріотичн. 

виховання 

як цілісна 

система 

формування 

особистості 

Л2. 

Націонал.-

патріотичне 

виховання 

як напрям 

виховної 

діяльності 

Л3. 

Суспільно-

політична 

активність 

молоді як 

умова 

формування 

громадян. 

патріота 

 

Л4. 

Нормативно

-правове 

забезпечен. 

національн.-

патріотичн.  

виховання в 

Україні 

Л5. 

Суб’єкти 

формування 

націон.-

патріотич.  

світогляду 

та громадян. 

активності 

молоді 

 

Л6.  

Діяльність 

державних 

органів щодо 

національн.-

патріотичн.  

виховання дітей 

і молоді в 

Україні 

 

Л7.  

Діяльність 

громадськ. 

організацій 

щодо нац.-патр. 

вихов. дітей і 

молоді в 

Україні 

 

Л8.  

Колектив як 

важлива ланка в 

системі 

суб’єктивно-

об’єктивного 

взаємозв’язку у 

виховному 

процесі 

Л9. 

Виховна робота 

по формув. 

патріотич. 

свідомості в 

поза навчальних 

закладах 

 

Теми 

сем./практ.

занять 

 

С1. 

Теоретичні 

засади 

національно-

патріотичного 

виховання 

 

 

 

 

5 балів 

С2. 

Національно-

патріотична 

свідомість 

української 

молоді в 

контексті  

соціокультурни

х  цінностей 

 

5 балів 

С3.  

Концепції 

національн.-

патріотичн.  

виховання дітей 

і молоді в 

Україні 

 

 

 

5 балів 

С4. 

Стратегії 

національн.-

патріотичн.  

виховання дітей 

і молоді в 

Україні 

 

 

 

5 балів 

С5.  

Система 

формування 

національно-

патріотичного  

світогляду та 

громадянської 

активності 

молоді 

 

5 балів 

С6.  

Роль дитячих і 

юнацьких 

громадських 

організацій в 

Україні у 

національно-

патріотичному 

вихованні дітей 

і молоді 

5 балів 

С7. 

Волонтерство 

як прояв 

національно-

патріотичної 

свідомості 

сучасної 

української 

молоді 

 

5 балів.  

С8. 

Центри 

національно-

патріотичного 

виховання як 

осередки 

виховної роботи 

з молоддю 

 

 

5 балів 

Самостійна 

робота 

САМОСТІЙНА РОБОТА МОДУЛЬ 1. 

Розробити мультимедійну презентацію організаційної форми з виховної 

роботи з питань націон.-патріот. виховання  дітей та молоді (на засадах 

українського козацтва) – 20 балів 

САМОСТІЙНА РОБОТА МОДУЛЬ 2. 

Скласти перелік центрів національно-патріотичного виховання в 

Україні – 20 балів 

Види 

контролю 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1. 

Розробити плакат (або стенд, або буклет) з питань  націон.-патріот. 

виховання  дітей та молоді – 10 балів 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2. 

Розробити План виховної роботи  щодо національно-патріотичного 

виховання у ЗЗСО на навчальний рік – 10 балів 

 

ЗАЛІК (100 балів) 

 



Навчально-методична карта дисципліни «НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ», група 2ПДБД  

3 СЕМЕСТР: Лекції – 6 год., семінари – 4 год. (ЗАОЧНА форма навчання) 
Тиждень I II III IV V VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII IX 

 

Модулі 

 

МОДУЛЬ 1. Теоретичні аспекти національно-патріотичного 

виховання як основа формування особистості (50 балів) 

 

 

МОДУЛЬ 2. Національно-патріотичне виховання дітей 

та  молоді  у системі розбудови української держави (50 балів) 

Теми 

лекцій 

 

Л1.  

Національно-патріотичне 

виховання як цілісна система 

формування особистості 

 

Л2. 

Національно-патріотичне 

виховання як напрям виховної 

діяльності 

 

Л3. 

Виховна робота по формувування патріотичної свідомості в 

позанавчальних закладах 

 

Теми 

сем./практ. 

занять 

 

 

С1.  

Національно-патріотична свідомість української молоді в контексті  

соціокультурних  цінностей 

20 балів 

 

 

С2.  

Система формування національно-патріотичного  світогляду та 

громадянської активності молоді 

20 балів 

Самостійна 

робота 

САМОСТІЙНА РОБОТА МОДУЛЬ 1. 

Розробити мультимедійну презентацію організаційної форми з виховної 

роботи з питань націон.-патріот. виховання  дітей та молоді (на засадах 

українського козацтва) – 20 балів 

САМОСТІЙНА РОБОТА МОДУЛЬ 2. 

Скласти перелік центрів національно-патріотичного виховання в 

Україні – 20 балів 

Види 

контролю 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1. 

Розробити плакат (або стенд, або буклет) з питань  націон.-патріот. 

виховання  дітей та молоді – 10 балів 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2.  

Розробити План виховної роботи  щодо національно-патріотичного 

виховання у ЗЗСО на навчальний рік – 10 балів 

 

ЗАЛІК (100 балів) 

 

 

 

 


