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Анотація. У роботі відображено дослідження національно-патріотичних поглядів 
студентів коледжу. Здійснено аналіз та інтерпретацію відповідей студентів за 
результатами анкетування. У ході експерименту виявлено, що більше  половини  
респондентів  вважають  себе патріотами. Найбільший вплив на формування  національно-
патріотичної  вихованості  має  школа  та  ЗМІ,  дещо  менший вплив мають оточуючі 
люди та батьки. Встановлено, що студенти коледжу в зміст поняття «патріотизм» 
вкладають такі категорії: любити й поважати свою Батьківщину; любити народ, місто, 
природу; почуття обов’язку перед державою, самопожертва заради неї. 
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Вступ. Вища школа є могутнім фактором виховання майбутніх громадян 

своєї країни. Одним із основних завдань загальноосвітньої і вищої школи, 

громадських установ та організацій є формування світогляду кожної молодої 

людини, виховання свідомого й активного члена суспільства, обізнаного з 

процесами, що відбуваються в країні та за її межами, громадянина із високими 

патріотичними почуттями, готового до трудового й героїчного подвигу в ім’я 

України. Сучасна вища школа має формувати не просто фахівця з тієї чи іншої 

галузі, а й патріота, який не може бути байдужий до долі Української держави, 

економіки, освіти та культури. 

Теоретичні засади національного виховання закладено у дослідженнях 

українських вчених, психологів та педагогів М.Боришевського, Д.Віконської, 

В.Москальця, І.Сікорського, Б.Цимбалістого, В.Яніва, Я.Яреми та ін. У своїх 

працях значне місце вони приділяють українській національній ідеї, духовності, 

демократичним засадам навчання і виховання, гуманістичним цінностям. 



Важливість національного спрямування у вихованні підростаючого 

покоління підкреслювали українські прогресивні діячі, педагоги Г.Ващенко, 

Б.Грінченко, М.Грушевський, О.Духнович, М.Драгоманов, І.Огієнко, 

В.Сухомлинський, С.Русова та ін. Національно-патріотичне виховання на 

традиціях українського народу розглядають у своїх працях багато сучасних 

педагогів, такі як Ю.Бондаренко, О.Вишневський, В.Довбищенко, 

Р.Захарченко, П.Ігнатенко, В.Каюков, О.Онищук, Б.Ступарик, О.Ярмоленко та 

ін. 

Основний текст. Констатувальний експеримент зреалізовано у 

Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка, у ході 

якого було проведено анкетування серед студентів. Мета дослідження ‒ 

діагностувати національно-патріотичні погляди студентів коледжу.  

Після проведеного дослідження, ми здійснили аналіз та інтерпретацію 

відповідей студентів.  

На  питання  «Чи  вважаєте  ви  себе  патріотом?»  отримані  такі відповіді: 

так ‒ 50,8 %, ні ‒ 10,6 %, частково ‒ 20,2 %, не знаю ‒ 18,4 %. Більше  половини  

респондентів  вважають  себе патріотами;  сумніваються  або  частково  –  

38,6%;  сумним  є  той  факт,  що 10,6% студентів не вважають себе патріотами. 

 
Рис. 1.1. «Чи  вважаєте  ви  себе  патріотом?»   
 

На  питання    «Хто  на  Ваш  погляд  більшою  мірою  вплинув на 

формування  ваших  патріотичних  поглядів»  отримані  наступні результати: 

школа – 33,6%; батьки – 16,7%; оточуючі люди, друзі – 21,4%; органи влади – 

0%; ЗМІ – 28,3%. 
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Рис. 1.2. «Хто  на  Ваш  погляд  більшою  мірою  вплинув на 

формування  ваших  патріотичних  поглядів?» 
 
Можна  стверджувати, що найбільший вплив на формування  патріотичної  

вихованості  має  школа  та  ЗМІ,  дещо  менший вплив мають оточуючі люди 

та батьки. Відповідь «органи влади» обраною не  була. 

На  питання  «Як  Ви  для  себе  визначаєте  поняття «патріотизм»? 

респонденти виділили наступні категорії: любити й поважати свою 

Батьківщину – 78%; любити народ – 7%, місто – 2%, природу 3%; почуття 

обов’язку перед державою, самопожертва заради неї – 10%. 

 
Рис. 1.3. «Як  Ви  для  себе  визначаєте  поняття «патріотизм»? 

 
На питання про те,  які якості мають бути у справжнього патріота України,  

були отримані наступні результати: 

Найбільшого  значення  респонденти  надають  впевненості  у  собі – 35%. 

Другу позицію зайняли воля  і чесність ‒ 23% . Третє  місце  займають  активна  

життєва  позиція,  вміння здійснювати  самоконтроль,  сміливість,  чуйність –  
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19%. Більше  половини  респондентів  також  відзначили  такі  якості  як 

здоров’я,  любов,  наявність  друзів  (емоційна  підтримка,  опора, совість),  

бажання  до  пізнання  (освіченість),  свободу,  щасливе  сімейне життя,  

вихованість,  життєрадісність,  незалежність,  відповідальність, терпимість. У 

характеристику патріотизму  не  ввійшли,  або отримали одиничну  оцінку ‒ 

матеріальне забезпечення, суспільне визнання, продуктивне життя, розваги, 

акуратність, високі життєві запити, непримиримість до інших.  

На наступні два запитання анкети про ставлення студентів до подій на 

Майдані  та  до  подій  на  Сході  були  отримані  наступні  результати: 

більшість  студентів  виявили  бажання  знаходитися  на  Майдані  –  56%; 

приймали безпосередню участь у тих подіях  –  2%; решті студентів було 

складно  відповісти.  До подій  на  Сході  усі  однозначно  висловили  своє 

негативне ставлення. 

Висновки. Таким чином, експериментальне дослідження дає підстави 

стверджувати, що більше  половини  респондентів  вважають  себе патріотами. 

Найбільший вплив на формування  національно-патріотичної  вихованості  

студентів має  школа  та  ЗМІ,  дещо  менший вплив мають оточуючі люди та 

батьки. Студентська молодь у зміст поняття «патріотизм» вкладає такі 

категорії: любити й поважати свою Батьківщину; любити народ, місто, 

природу; почуття обов’язку перед державою, самопожертва заради неї. 
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