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Анотації:
Мета: дослідити формування скла-
дових системи патріотичного ви-
ховання студентів. Матеріал: в до-
слідженні взяли участь 324 студенти 
першого, третього і п’ятого курсів 
національного університету. Резуль-
тати: вивчено компоненти поза-
аудиторної роботи та їх співвідно-
шення з показниками патріотичного 
виховання. Визначено, що більшість 
студентів вказують на доречність та 
необхідність впровадження змісту 
патріотичної проблематики та патрі-
отичного спрямування педагогічної 
діяльності. Виявлено, що реалізація 
завдань патріотичного виховання 
обумовлюється специфікою діяль-
ності кафедр університету. Наголо-
шується на необхідності розробки 
системи впровадження патріотично-
го виховання у позааудиторну діяль-
ність. Висновки: навчально-виховна 
система повинна мати інтегрований 
особистісно-розвивальний характер 
і сприяти розширенню особистісного 
світогляду студентів по формуванню 
їхнього патріотичного світогляду.

Оноприенко О.Н. Состояние сформирован-
ности показателей патриотического вос-
питания у будущих учителей физической 
культуры. Цель: исследовать формирование 
составляющих системы патриотического вос-
питания студентов. Материал: в исследова-
нии приняли участие 324 студента первого, 
третьего и пятого курсов національного уни-
верситета. Результаты: изучены компонен-
ты внеаудиторной работы и их соотношение 
с показателями патриотического воспитания. 
Выявлено, что большинство студентов указы-
вают на уместность и необходимость внедре-
ния содержания патриотической проблема-
тики, а также патриотического направления 
педагогической деятельности. Определено, 
что реализация задач патриотического вос-
питания обусловливается спецификой дея-
тельности кафедр университета. Акцентиру-
ется на необходимости разработки системы 
внедрения патриотического воспитания во 
внеаудиторную деятельность. Выводы: учеб-
но-воспитательная система должна иметь 
интегрированный личностно-развивающий 
характер и способствовать расширению ми-
ровоззрения студентов по формированию их 
патриотического мировоззрения.

Onoprienko О.M. Status indicators 
of formation of patriotic education of 
future teachers of physical culture. 
Purpose:  to examine the formation of 
the system components of patriotic 
education of students. Material: the 
study involved 324 students of the 
first, third and fifth courses of National 
University. Results: the components 
of extracurricular activities and their 
relation with indicators of patriotic 
education are studied. Determined that 
the majority of students indicate the 
relevance and the need to implement 
the content of patriotic perspective, as 
well as patriotic educational activities. 
Determined that the implementation of 
the tasks of patriotic education is due 
to the specifics of the departments of 
the University. Focuses on the need 
to develop a system to introduce 
patriotic education in extracurricular 
activities. Conclusions: the training 
and educational system must have 
an integrated personality- developing 
character and to foster world students 
shape their patriotic outlook.
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Вступ.1

Експериментальне дослідження системи патріо-
тичного виховання майбутніх учителів фізичної куль-
тури у позааудиторній діяльності здійснювалося з 
позиції визначеної нами експериментальним шляхом 
змістовно-структурних компонентів позааудиторної 
діяльності майбутніх учителів фізичної культури в 
контексті реалізації засад патріотичного виховання [1, 
2, 3, 5, 6, 11].

Проблема формування фізичної культури як скла-
дової особистості студентів майбутніх учителів фі-
зичної культури є досить складною і неоднозначною 
у розумінні майбутніми фахівцями фізичної культури 
як показали наші дослідження. Значної уваги дана про-
блема має у контексті реалізації завдань патріотичного 
виховання та формування поряд із особистісною якіс-
тю – усвідомлення фізичної культури самим студентом 
її патріотичного спрямування [7, 8, 9, 10, 12].

Особливого значення має той факт, що у відповід-
ності до наших спостережень проблема формування 
фізичної культури, зокрема, її особистісний та загаль-
норозвиваючий аспект знаходяться досить на низько-
му рівні. Спостереження щодо впровадження завдань 
позааудиторної діяльності показали, що дана форма 
діяльності зі студентами майбутніми фахівцями фі-
зичної культури здійснюється несистематично. Тобто, 
у більшості випадків, позааудиторні заняття носять 
стандартизований, випадковий характер і якість їх 
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реалізації як з боку викладачів фізичної культури та 
виконання з боку студентів у її реалізації знаходять-
ся на досить низькому недостатньо кваліфікованому 
рівні [1, 4].

Мета, завдання роботи, матеріали і методи.
Мета статті – встановити рівень формування 

показників системи патріотичного виховання студен-
тів і вивчити компоненти позааудиторної роботи та їх 
співвідношення з показниками патріотичного вихо-
вання.

Завданнями на даному етапі дослідження висту-
пало: встановлення рівнів сформованості показни-
ків системи патріотичного виховання студентів, які 
отримують спеціальність учителя фізичної культури; 
технології патріотичного спрямування психолого-пе-
дагогічного характеру та організаційно-методичних 
умов організації патріотичного виховання майбутніх 
учителів фізичної культури. 

Звідси, вирішення наших завдань та їх конкрети-
зація підтверджує наше припущення щодо технології 
формування патріотичного спрямування та створення 
організаційно-методичних умов з організації патріо-
тичного виховання майбутніх учителів фізичної куль-
тури і інтегруються у методичному та змістовному 
компонентах, психолого-педагогічні технології розкри-
ваються в особистісно-розвивальному, патріотично-по-
зиційному та фізично-оздоровчому компонентах.

Констатувальний експеримент з дослідження ор-
ганізаційно-методичних, психолого-педагогічних та 
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патріотичних інтеграційних технологій здійснював-
ся нами зі студентами Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького протягом 
трьох років. 

Стан сформованості та прояву методичного ком-
поненту реалізації засад патріотичного виховання у 
позааудиторній діяльності майбутніх учителів фізич-
ної культури визначався нами за допомогою спосте-
реження, анкетування, аналізу продуктів діяльності 
студентів, що навчаються, тестування, бесід.

Стан сформованості та реалізації змістовного ком-
поненту визначався нами за допомогою аналізів на-
вчальних планів та програм з основних курсів та дис-
циплін, що реалізовуються як у навчальній діяльності 
студентів, так і у межах позааудиторної діяльності.

Стан сформованості особистісно-розвивального 
компоненту визначався нами за допомогою аналізів 
продуктів діяльності студентів, спостереження, бесі-
ди та анкетування.

Стан сформованості патріотично-позиційного 
компоненту визначався нами за допомогою аналізів 
продуктів діяльності студентів, анкетування та спо-
стереження.

Стан сформованості фізично-оздоровчого компо-
ненту визначався нами за допомогою аналізу існую-
чих засобів реалізації форм та видів фізичної діяль-
ності у позанавчальному процесі підготовки студентів 
майбутніх учителів фізичної культури, аналізу про-
дуктів діяльності студентів, бесіди, анкетування.

Констатувальний етап дослідження передбачав ви-
значення рівня сформованості та реалізації компонен-
тів моделі реалізації засад патріотичного виховання у 
позааудиторній діяльності майбутніх учителів фізич-
ної культури. Нами було застосовано наступні методи 
дослідження:
• спостереження: пошукове, періодичне та одиничне, 

відкрите спостереження, лабораторне у природних 
умовах;

• вільне інтерв’ю із застосуванням прямих, непрямих 
та проективних питань;

• аналіз продуктів діяльності студентів (описи з патрі-
отичної проблематики, розв’язання завдань з патрі-
отичних спроектованих ситуацій, участь студентів 
в організації спортивно-оздоровчих заходів із за-
стосуванням засобів української фізичної культури, 
участь студентів з організації змагань із застосуван-
ням системи засобів української фізичної культури);

• анкетування, зокрема було запропоновано анкети 
на тему особистісного ставлення та відношення до-
сліджуваних студентів до проблеми патріотичного 
виховання, визначення ставлення та рівнів усвідом-
лення і розуміння патріотичних аспектів у реалізації 
завдань фізичної культури, ставлення до патріотич-
ного виховання як основної складової позааудитор-
ної діяльності студентів майбутніх учителів фізич-
ної культури.

Результати дослідження. 
Проведене нами спостереження за студентами екс-

периментальної та контрольної груп у процесі їхніх 

лекційних, семінарських занять у межах навчального 
процесу, виконання завдань з патріотичної проблема-
тики під час самостійної роботи, участь у патріотич-
но-зорієнтованих заходах як у межах факультету, так 
і у межах усього університету в позааудиторній діяль-
ності, а також участь в секційно-груповій, спортивних 
змаганнях і оздоровчо-фізкультурних заходах показа-
ло недостатню сформованість таких компонентів як 
особистісно-розвавального, патріотично-позиційного 
та фізкультурно-оздоровчого. Особлива увага приді-
лялася і стану сформованості методичного та зміс-
товного компонентів, так як їх реалізація у контексті 
реалізації завдань патріотичного виховання у поза-
аудиторній діяльності лишається на досить низькому 
методичному та організаційному рівнях. Отримані 
нами результати спостережень було підтверджено і 
отриманими результатами анкетування досліджува-
них студентів та проведенні з ними бесід.

Бесіди, які були проведені нами у межах конста-
тувального дослідження зі студентами змістовно були 
спрямовані на встановлення:
• розуміння студентами сутності патріотичного вихо-

вання та сутності патріотизму загалом, а також ролі 
патріотичного виховання у підготовці майбутніх 
учителів фізичної культури;

• виявлення сформованих уявлень та стану їхньої ре-
алізації щодо об’єкту та предмету патріотизму, його 
видах на напрямах, які мають реалізовуватися у по-
зааудиторній підготовці майбутніх фахівців освіти;

• місця та ролі патріотичного виховання у системі 
професійної позааудиторної підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури.

Дослідження дало можливість визначити, що 74% 
досліджуваних студентів контрольної групи та 69% 
досліджуваних експериментальної групи вказали на 
доречність та необхідність впровадження змісту па-
тріотичної проблематики та загалом педагогічної ді-
яльності патріотичного спрямування у межах вузу. 
Дані досліджувані усвідомлюють та розуміють зна-
чення основних позицій патріотичного виховання 
таких як: патріотизм, громадянськість, патріотична 
позиція, відповідальність, обов’язковість, почуття па-
тріотичного обов’язку перед Батьківщиною та близь-
кими людьми. Загалом, досліджувані студенти вияви-
ли готовність до реалізації патріотичного виховання у 
межах позааудиторної діяльності у вузі. 

Щодо встановлення стану суб’єктності у реалі-
зації засад патріотичного виховання, який структур-
но-представлений як в особистісно-розвивальному, 
так і патріотично-позиційному компонентів то 62% 
досліджуваних контрольної групи і 56% досліджу-
ваних експериментальної групи визначають себе у 
якості суб’єктів від яких залежить успішність реалі-
зації патріотично-зорієнтованих технологій у про-
цесі реалізації позааудиторної діяльності та процесу 
навчально-професійної підготовки. Таким чином, 
20% досліджуваних експериментальної групи та 
17% досліджуваних контрольної групи вказали, що 
суб’єктивна позиція щодо реалізації завдань патріо-
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тичного виховання обумовлюється специфікою діяль-
ності як кафедр університету, що здійснюють безпосе-
редню професійну підготовку, так і діяльності з даного 
напрямку університету загалом. До того ж акцентува-
ло увагу на визначній позиції у реалізації завдань па-
тріотичного виховання саме університетом, зокрема у 
межах позааудиторної діяльності 19% досліджуваних 
експериментальної групи та 11% контрольної групи. 
Причому 10% досліджуваних контрольної групи та 5 
експериментальної групи ніколи не задумувалися над 
проблемами патріотичного виховання та їх реалізації 
у позааудиторній діяльності.

Аналіз відповідей, що були отримані у проведеній 
бесіді дозволяє вказати, що переважна більшість сту-
дентів усвідомлює та розуміє необхідність реалізації 
завдань патріотичного виховання у межах навчання у 
вузі як безпосередньо у навчальному процесі, так і по-
зааудиторній діяльності та, водночас, вони в більшос-
ті випадків займають пасивну позиції у практичному 
втіленні даних засад такого роду діяльності. Вони не 
виявляють активності у проведенні спеціально-орга-
нізованих заходів з реалізації завдань патріотичної 
проблематики і не виявляють самостійності у даному 
аспекті.

Таким чином, за отриманими експериментальни-
ми результатами щодо сформованості методичного, 
змістовного, особистісно-розвивального, патріотич-
но-позиційного та фізично-оздоровчого компонентів 
реалізації патріотичного виховання у позааудиторній 
діяльності за результатами впроваджених експери-
ментальних методів нами було встановлено наступні 
аспекти (табл1.).

Проведене нами експериментальне дослідження 
дало можливість експериментальним шляхом визна-
чити наступні показники патріотичного виховання, 
що реалізовуються за допомогою компонентів поза-

аудиторної діяльності. Так, за отриманими результа-
тами 68% досліджуваних контрольної групи і 59% 
досліджуваних експериментальної групи вказали, що 
патріотичне виховання має реалізовуватися у межах 
діяльності як окремих кафедр, так і університету за-
галом і, що патріотичні технології мають бути органі-
зованими та змістовного представленими у кожному 
конкретному позааудиторному заході. 54% досліджу-
ваних контрольної групи та 51% досліджуваних експе-
риментальної групи вказали на необхідність створю-
вати додаткові позааудиторні заходи щодо розуміння 
тих чи інших засад патріотичного виховання, його 
змісту та призначення в сучасній системі розвитку 
суспільства загалом та їхньої професійної підготовки, 
тобто мова йде про гносеологічний або пізнавальний 
аспект реалізації патріотичного виховання у межах 
позааудиторної діяльності.

Висновки. 
Таким чином, можна зазначити, що дослідження 

компонентів позааудиторної роботи та їх співвідно-
шення з показниками патріотичного виховання ви-
ступає досить проблематичним у плані усвідомлення 
та розуміння досліджуваними студентами сутності 
та ролі патріотичного виховання, яке реалізовується 
безпосередньо в освітніх і фізично-оздоровчих техно-
логіях. Даний аспект вказує на необхідність розроб-
ки системи впровадження патріотичного виховання у 
позааудиторну діяльність, яка носила б інтегрований 
особистісно-розвивальний характер і сприяла б роз-
ширенню не тільки особистісного світогляду дослі-
джуваних студентів, але й формуванню патріотичного 
світогляду.

Подальше дослідження передбачається провести у 
більш досконалому вивчення проблеми з формування 
фізичної культури студентської молоді у система по-
зааудиторної роботи.

Таблиця 1
Порівняльний аналіз стану сформованості показників патріотичного виховання  

у майбутніх учителів фізичної культури

№ 
п/п

Компоненти 
позааудиторної 

діяльності

Показники патріотичного 
виховання

Досліджувані у % (n-70)

Контрольна 
група

Експериментальна 
група

1. Методичний Організаційно-методичний 68 59

2. Змістовний Гносеологічний 54 51

3. Особистісно-
розвивальний Мотиваційно-творчий 49 47

4. Патріотично-позиційний Ціннісний 48 43

5. Фізично-оздоровчий Етнофізичний 35 28
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