
 

Виклики сьогодення у суспільному житті нашої держави роблять 

очевидним, що громадянське та патріотичне виховання не повинно залишатися в 

незмінному вигляді, це «поняття» має набувати нові риси в русі загальних 

тенденцій еволюції сучасного суспільства. Тому сьогодні навколо даного питання 

здійснюється концентрація зусиль влади, науковців, громадськості, 

військовослужбовців, всіх фахівців даної 

сфери. 

 12 грудня 2014 року у 

Дніпропетровську завідувач кафедри теорії 

та методики виховання, завідувач центру 

«Політики та освіти» КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

Мальований М. М. поділився досвідом та 

здобутками щодо реалізації патріотичного 

виховання у Запорізькій області на 

науково-практичному семінарі на тему: 

«Патріотичне виховання курсантсько-студентської 

молоді в Україні: стан, проблеми та перспективи на 

майбутнє», на який був запрошений разом із 

начальником Управління молоді, фізичної культури та 

спорту облдержадміністрації  Н. Власовою. 

 Як науковців, так і практиків зацікавили 

Результати досліджень щодо феномену громадянської 

ідентичності у функціонуванні свідомості учнівської 

молоді, які проводилися  Міжвузівським дослідним центром «Політика та освіта» 

Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти протягом 

2011-2014 років. Мальований М. М. презентував для науково-педагогічних, 

педагогічних працівників, студентів та учнівської молоді закладів освіти) 

методичні матеріли посадовцям та спеціалістам даної сфери «Методичний 

посібник з питань розвитку громадянського суспільства в Україні», розроблений 

МДЦ «Політика та освіта». 

 17 грудня 2014 року на базі юридичного факультету Запорізького 

національного університету відбулося 

засідання «круглого столу» на тему 

«Загрози та виклики під час трансформації 

правової та політичної системи України». 

Обговорення нагального питання 

проходило за участі керівників управління 

з питань внутрішньої політики та зв’язків 

з громадськістю, управління у справах 

преси та інформації облдержадміністрації, науковців – юристів та істориків. На 

запрошення облдержадміністрації у заході брала участь методист МДЦ «Політика 

та освіта» Богомолова Н.М., яка у своєму виступі висвітлила основні напрямки 



роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР щодо громадянської освіти, правового та 

патріотичного виховання учасників навчально-виховного процесу, а також 

підкреслила те, що чим більше люди орієнтуються у правовому полі, тим 

активнішою є їх громадянська позиція, участь у обговоренні важливих 

політичних новацій. Під час обговорення присутніх на заході зацікавили 

аналітичні висновки, зроблені за результатами соціологічного опитування на тему 

«Моніторинг громадської думки педагогічних працівників Запорізької області 

щодо удосконалення територіальної організації влади і змін до Конституції 

України», проведеного МДЦ «Політика та освіта» у 2014 році. 

Стихійна соціалізація молоді сприяє обмеженню духовного та предметного 

простору для дії безпосередньо громадянського виховання. Тому МДЦ «Політика 

та освіта» сприяє своєю участю у створенні системи правового виховання, 

допомагає озброєнню молодих людей правовими знаннями і навичками, 

формуванню у них громадянського досвіду, необхідного для повноцінного 

розвитку громадянськості.  

 


