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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Навчально-патріотичне виховання» 

І. Основна мета дисципліни  
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Національно-патріотичне виховання» є засвоєння знань про сутність 

соціального виховання, національно-патріотичного виховання дітей і молоді в Україні, ознайомлення з основними 

положеннями Концепції та Стратегії національно-патріотичного виховання молоді, формування національно-

патріотичної свідомості та патріотизму, впровадження національно-патріотичного виховання дітей і молоді в 

контексті розвитку та потреб сучасного суспільства. 

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців  

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

ВВ Дисциплін вільного вибору студента.  

ВВ2.1.03 Національно-патріотичне виховання 

IІІ. Програмні результати навчання 

ПРН1. Володіти основними знаннями і поняттями з педагогіки, психології, педагогіки дозвілля, теорії і методики культурно-дозвіллєвої 

діяльності та рекреації  

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, національні цінності й досягнення суспільства на основі розуміння 

закономірностей розвитку культурно-освітньої галузі, педагогіки дозвілля,  їхнього місця в загальній системі гуманітарного знання.  

ФК9. Здатність працювати у полікультурному, різновіковому середовищі  

ФК1. Здатність організовувати і здійснювати педагогічно-дозвіллєву і педагогічно-рекреаційну діяльність в установах культурно-освітнього та 

оздоровчо-педагогічного призначення. 

ІV. Короткий зміст дисципліни  

М І. Теоретичні основи національно-патріотичного виховання як цілеспрямованої системи формування особистості: національно-патріотичне 

виховання як цілісна система формування особистості, національно-патріотичне виховання як напрям виховної діяльності, суспільно-політична 

активність молоді як умова формування громадян, нормативно-правове забезпечення національно-патріотичного  виховання дітей та молоді, 

суб’єкти формування національно-патріотичного світогляду та громадянської активності молоді. 

М ІІ. Національно-патріотичне виховання дітей та  молоді  у системі розбудови української держави: діяльність державних органів виконавчої влади 

щодо реалізації молодіжної політики по формуванню патріотичної свідомості молоді, діяльність громадських організацій щодо національно-

патріотичного виховання дітей і молоді в Україні, колектив як важлива ланка в системі суб’єктивно-об’єктивного взаємозв’язку у виховному 

процесі, Виховна робота по формуванння патріотичної свідомості в позанавчальних закладах. 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

викладання дисципліни 

Кафедра соціальної освіти та соціальної роботи  

Соціально-правового факультету 

НПУ імені М.П. Драгоманова 

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни  

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких:  

денна форма навчання: 18 год. – лекційних; 16 год. – практичних; 56 год. – самостійна робота;  

заочна форма навчання: 6 год. – лекційних; 4 год. – практичних; 80 год. – самостійна робота. 

Дисципліна викладається у ІІІ семестрі.  

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни  

1. Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до 2025 року (2021 р.) 

2. Концепція Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року (2020 р.) 

3. Національно-патріотичне виховання – державний пріоритет національної безпеки. Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді 

України про становище молоді в Україні ( за підсумками 2014 року) /Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики; [Бєляєва І. І., Митрофанський С.В. 

та ін.]. К., 2015. 200 с. 

4. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді: навч.-метод. посіб. / М. Богомолова та ін. ; за заг. ред. С. Пєткова. Київ: ОВК, 2016. 148 с. 
VIІI. Система оцінювання  

 

Поточний контроль: оцінювання на семінарських заняттях, виконання творчих завдань, розробка таблиць, мультимедійних презентацій. 

Підсумковий контроль: Залік ІІІ семестр. 

 


