
Моніторинг національно-патріотичного виховання на сайтах 

професійно-технічних навчальних закладів Київської області 

 

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді визнано в Україні 

пріоритетним напрямом державної політики. Як зазначено в Концепції 

національно-патріотичного виховання, затвердженій наказом Міністерства 

освіти і науки України від 16.06.2015 р. №641, головною метою 

патріотичного виховання є становлення самодостатнього громадянина-

патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання 

громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і 

культурних надбань українського народу, досягнення високої культури 

взаємин. 

Розуміння національно-патріотичного виховання не має чітко 

вираженої системності та носить, скоріше, абстрактний характер. На 

належному рівні не налагоджено постійну партнерську співпрацю з 

інститутами громадянського суспільства, що мають відігравати 

першочергову та вирішальну роль у формуванні системи національно-

патріотичного виховання дітей та молоді. 

Ще одним проблемним питанням напрямку є відсутність системи 

підготовки фахівців національно-патріотичного виховання, належної 

методичної бази, сучасних інноваційних механізмів, форматів, форм роботи з 

дітьми та молоддю. 

Також низьким на сьогодні є рівень інформаційного забезпечення як 

самої молодіжної спільноти, так і тих, хто працює у напрямку національно-

патріотичного виховання та за своїми посадовими обов’язками, а частіше – 

громадянським покликанням, бере на себе відповідальність відповідного 

виховання підростаючого покоління. 

У зв’язку з цим як на державному, так і на локальному рівнях 

актуалізувалася проблема інформаційної підтримки національно-

патріотичного виховання. 

Так, з метою розвитку, вдосконалення системи патріотичного 

виховання, підготовки педагогів до організації зазначеної діяльності в 

закладах освіти Київської області відповідно до наказу департаменту освіти і 

науки КОДА від 15.09. 2016 № 289 одним із ключових завдань визначено 

забезпечення постійного оновлення рубрики «Національно-патріотичне 

виховання юного покоління» на офіційних веб-сайтах закладів освіти. 

Моніторингове дослідження сайтів професійно-технічних навчальних 

закладів, проведене у травні 2017 року, включало в себе вивчення питань 

наявності рубрики «Національно-патріотичне виховання», нормативно-

правового забезпечення та висвітлення інформації про проведені заходи, 

передбачені відповідним планом виховної роботи. 

Проведений моніторинг показав, що станом на 01 червня 2017 року 

рубрику «Національно-патріотичне виховання» створено на сайтах майже 

усіх навчальних закладів, окрім ДПТНЗ «Бородянський професійний 



аграрний ліцей» та ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище 

будівництва та сервісу». Зокрема, сайт Бориспільського професійного ліцею 

містить рубрику «Військово-патріотичний клуб «Боривітер», що є елементом 

національно-патріотичного виховання. 

Слід відмітити, що основним недоліком сайтів ПТНЗ є відсутність 

нормативно-правового забезпечення для організації виховної роботи з 

національно-патріотичного виховання учнівської молоді у 2016/2017 

навчальному році. Це стосується більшої половини ПТНЗ. Лише на сайтах 

п’яти навчальних закладів, таких як: ДПТНЗ «Володарський професійний 

аграрний ліцей», ДНЗ «Згурівський професійний ліцей», КНЗ КОР 

«Васильківський професійний ліцей», ДНЗ «Ржищівський професійний 

ліцей», ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей» – можна побачити перелік 

нормативно-правових документів з реалізації політики національно-

патріотичного виховання, який постійно доповнюється. 

Позитивним фактом моніторингу є те, що усі без виключення ПТНЗ 

повідомляють відвідувачів сайту про проведені заходи з національно-

патріотичного виховання у загальній рубриці «Новини». Особливо варто 

виділити ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей», ДНЗ «Київське обласне 

вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу», 

ДНЗ «Сквирське вище професійне училище», на сайтах яких дублюється 

інформація про проведені заходи з патріотичного виховання у рубрику 

«Національно-патріотичне виховання», що робить перегляд і пошук 

конкретної інформації більш зручнішим: одразу видно, як навчальний заклад 

дотримується виконання запланованих  заходів. 

Та, на жаль, на сайтах таких навчальних закладів, як: ДНЗ 

«Професійний ліцей м. Українки», ДПТНЗ «Рокитнянський професійний 

ліцей»- оновлення інформації із зазначеного питання відбувається рідко. 

Оскільки чітких вимог щодо наповнення рубрики «Національно-

патріотичне виховання» не визначено, на більшості сайтів розміщено 

загальну інформацію про систему патріотичного виховання, пам’ятні дати 

або лише концепцію та тематику виховних годин. 

Тому, з метою подальшого удосконалення інформаційного 

забезпечення, варто зосередити увагу на основних складових, які 

допоможуть відобразити систему роботи з національно-патріотичного 

виховання на сайті якнайповніше:  

1) наявність нормативно-правових документів з національно-

патріотичного виховання; 

2) наявність окремих планів з національно-патріотичного, військово-

патріотичного виховання дітей та молоді, визначення термінів виконання та 

відповідальних осіб; 

3) графік проведення масових заходів у ПТНЗ; 

4) результативність діяльності з питань патріотичного виховання. 

 

 

 



Враховуючи результати проведеного моніторингу, рекомендовано: 

1. Створити рубрику «Національно-патріотичне виховання» на сайтах 

Бориспільського професійного ліцею, Бородянського професійного аграрного 

ліцею та Білоцерківського вищого професійного училища будівництва та 

сервісу. 

2. Розмістити перелік нормативних документів, план та графіки 

масових заходів з учнівською молоддю у ПТНЗ. Оновити відповідну 

інформацію на сайтах Білоцерківського професійного ліцею та Березанського 

професійного аграрного ліцею. 

3. Розмістити інформацію про проведені заходи, наприклад, за зразком 

Київського вищого училища харчових технологій та ресторанного сервісу 

шляхом копіювання посилання на інформацію, розташовану в рубриці 

«Новини». 
 


