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І. Загальні положення 

   Національно-патріотичне виховання студентської молоді в Харківському 

національному університеті міського господарства імені О.М.Бекетова (далі 

– Університет) є складовою навчально-виховного процесу загалом. 

  Становлення української державності, побудова громадянського 

суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство 

визначають основні напрями виховної роботи з молоддю, модернізації 

навчально-виховного процесу, створення науково-обгрунтованої Стратегії 

національно-патріотичного виховання студентської молоді в  Університеті 

(далі – Стратегія).    

   Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості 

студентської молоді здійснюється на прикладах героїчної боротьби 

Українського народу за утвердження суверенітету власної держави, ідеалів 

свободи, соборності. 

   Водночас важливою складовою національно-патріотичного виховання є 

поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та їх внесок у 

скарбницю світової цивілізації, зокрема у сферах освіти, науки, культури, 

мистецтва, спорту, висвітлення внеску представників корінних народів та 

національних меншин України та громадян інших держав у боротьбу за 

державну незалежність і територіальну цілісність України, процес її 

державотворення, вітчизняну наукову, духовно-культурну спадщину. 

  Органічне поєднання змісту навчання та виховання в Університеті дає 

можливість забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів, 

молодь, свідомо діючу, морально зрілу, соціально не байдужу, адже ідеалом 

виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально активна та 

свідома громадянська людина, яка наділена відповідальністю, високими 

духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, є носієм 

найкращих надбань національної та світової культури, здатна до 

саморозвитку та самовдосконалення. 

 

 Стратегія національно-патріотичного виховання Університету (далі - 

Стратегія) розроблена відповідно до положень Конституції України, законів 

України "Про освіту", "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за 

незалежність України у XX столітті", "Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки", "Про увічнення перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років", «Стратегії національно-

патріотичного виховання» , затвердженої Указом Президента України від 

18.05.2019 року №286/2019, Постанови Верховної Ради України від 12 травня 

2015 року № 373-VIII "Про вшанування героїв АТО та вдосконалення 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді" та інших нормативно-

правових актів, а також на основі аналізу стану і проблем національно-

патріотичного виховання в Україні за часів її незалежності. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/315-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/315-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-19


ІІ. Мета Стратегії 

   Головною метою національно-патріотичного виховання є формування 

свідомого громадянина – патріота Української держави, активного 

провідника національної ідеї, представника української національної еліти 

через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної 

громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних запитів. 

  Професорсько-викладацький склад вбачає головною метою та завданням 

національно-патріотичного виховання студентської молоді формування та 

утвердження української громадянської ідентичності на основі єдиних 

суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, 

соборність, гідність) і загальнолюдських цінностей, принципів любові і 

гордості за власну державу, її історію, мову, здобутки та досягнення у сфері 

культури, економіки, науки, спорту, готовність до захисту державної 

незалежності і територіальної цілісності України, усвідомлення 

громадянського обов’язку із розвитку успішної країни та забезпечення 

власного благополуччя в ній. 

  Досягнення мети виховання студентської молоді передбачає розв'язання 

системи завдань, серед яких можна визначити: 

- формування національної свідомості, гідності громадянина; 

- виховання поваги й любові до рідної землі й українських традицій, надбань 

українського народу; 

- підняття престижу української мови в академічному середовищі, 

забезпечення і розвиток україномовного освітнього простору; 

- створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського 

самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів; 

- забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, власних і суспільних потреб та інтересів; 

- розвиток світоглядної культури молодої людини, її ціннісних орієнтацій і 

створення умов для вільного світоглядного вибору; 

- культивування толерантного ставлення до інших народів, культур і 

традицій, утвердження гуманістичної моральності як базової основи 

громадянського суспільства; 

- культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, 

свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до 

природи; 



- професійне виховання, яке передбачає становлення юнаків і дівчат як 

досвідчених фахівців, котрі досконало володіють професійними знаннями, 

вміють творчо застосовувати їх на практиці, приймати нестандартні рішення, 

готових до роботи в умовах ринкових відносин; 

- уведення молодих людей у світ господарського, соціального, політичного, 

культурного досвіду цивілізації і свого народу; 

- виховання правової культури, а саме: поваги до Конституції, законодавства 

України, державної символіки, знання та додержання правових норм і 

принципів; 

- формування моральної культури, утвердження у свідомості молодих людей 

принципів загальнолюдської моралі, розвиток зрілих естетичних смаків, 

потреб та інтересів; 

- охорона і забезпечення розвитку повноцінного фізичного, психічного та 

духовного здоров'я юнаків та дівчат; 

- виховання потреби в активній протидії виявам антигромадської поведінки, 

правопорушень, бездуховності, аморальності, українофобства; 

- плекати поваги до своє Alma mater, дотримання і розвиток демократичних 
та академічних традицій вищого навчального закладу. 

  Таким чином, у процесі організації життєдіяльності студентів у культурно – 

освітньо – виховному просторі сучасного вищого навчального закладу 

унормовано систему цілей, які орієнтують професорсько-викладацький 

персонал на розвиток виховання студента, в першу чергу, як Громадянина, як 

Фахівця, як Високоморальну, Інтелігентну, Творчу, Конкурентноздатну 

особистість, як людину Культури.  

ІІІ. Основні напрями досягнення мети Стратегії 

   Досягнення мети Стратегії в Університеті здійснюватиметься за такими 

основними напрямами: 

- забезпечення належної організації науково-дослідної та методичної 

роботи у сфері національно-патріотичного виховання; 

- впровадження сучасних виховних систем, технологій і методик у сфері 

національно-патріотичного виховання; 

- розроблення єдиних підходів, організація та координація 

інформаційно-просвітницької роботи, залучення до участі у реалізації 

проектів (заходів) у сфері національно-патріотичного виховання 

університету,; 



 

- підвищення ролі української мови як національної цінності та 

невід'ємного елемента національно-патріотичного виховання, 

здійснення заходів з її популяризації; 

 

- підтримка та розвиток сімейних традицій, активне залучення сім'ї до 

процесу національно-патріотичного виховання; 

 

- знайомство студентів з молодіжними друкованими виданнями, 

спрямованими на виховання молодого покоління в дусі патріотизму, 

поваги до історичного минулого та духовної й культурної спадщини, 

популяризація читання як соціально важливого вміння; 

 

IV. Сфери національно-патріотичного виховання 

   Національно-патріотичне виховання охоплює усі сфери життєдіяльності 

студентів ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, насамперед освіту і науку, культуру і 

мистецтво, профорієнтацію, відновлення та збереження національної пам'яті, 

краєзнавство, туризм, охорону довкілля, фізкультуру і спорт, розвиток 

міжнародних партнерських відносин. 

V. Шляхи та механізми реалізації Стратегії 

   Суб'єктами, що організовують реалізацію Стратегії національно-

патріотичного виховання студентів університету є: 

- Вчена рада університету; 

- Рада з виховної роботи; 

- Проректор з керівництва та координації навчально-виховного процесу; 

- професорсько-викладацький склад; 

- деканати та кафедри; 

- куратори академічних груп; 

- Студентський Сенат; 

- Профспілкова організація студентів та аспірантів; 

- Студентський клуб; 

- Спортивний клуб; 

- Наукова бібліотека університету; 

- Рада музею ХНУМГ ім. О.М.Бекетова. 

 



Для ефективної реалізації Стратегії необхідна консолідація зусиль всіх 

учасників освітнього, навчального, наукового, науково-технічного, 

виховного процесу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова: 

- чітка координація діяльності у сфері національно-патріотичного 

виховання; 

- здійснення заходів з активізації національно-патріотичного виховання 

серед  молоді, на всіх рівнях діяльності університету; 

- постійного підвищення рівня організації системи національно-

патріотичного виховання; 

- співпраця з об'єднаннями, центрами, клубами, діяльність яких 

пов'язана з національно-патріотичним вихованням, закладами освіти, 

культури та мистецтв, а також їхніх працівників; 

- розроблення системи заохочення активних учасників закладу освіти та 

викладацького складу за плідну діяльність у сфері національно-

патріотичного виховання, яка відповідає ціннісним орієнтирам та 

індикаторам ефективності Стратегії. 

VI. Реалізація впровадження Стратегії 

   Реалізація Стратегії передбачає: 

- створення інформаційного ресурсу, присвяченого національно-

патріотичному вихованню студентів; 

- упровадження планів, програм чи проектів національно-патріотичного 

виховання студентів відповідними структурними підрозділами 

Університету; 

- - врахування у навчально-методичних посібниках та курсах лекцій з 

предметів гуманітарно-соціального спрямування, загальноосвітніх та 

спеціальних дисциплін орієнтацію на національно-патріотичне 

виховання студентської молоді; 

- Проведення науково-методичних конференцій, створення банку 

передового педагогічного досвіду на інформаційному веб-ресурсі 

Університету; 

- Аналіз здобутого досвіду, встановлення досягнень і викликів, корекція 

навчально-виховних впливів з урахуванням результатів моніторингу. 

 


