
День 3-й 

Час Назва сесії та ключових активностей

10.00-11.00 Привітання, презентація мети і завдань третього дня тренінгу. Вправа
на рефлексію попереднього дня тренінгу. Вправа на самопрезентацію. 

11.00-12.00 Сесія 6. Фасилітована технологія Оpen Space. Тема: «Ефективні форми
національно-патріотичного виховання: від теорії до практики».

12.15-12.30 Кава – пауза
12.30-13.30 Вправа «Три кроки моєї участі». Загальне обговорення тренінгу.

Вправа «Калинова родина». Вправа «Від серця до серця»
Завершення тренінгу. Анкетування 
Вручення сертифікатів

Адреса НЕНЦ:
Україна 04074, Київ-74, вул. Вишгородська, 19

Тел/факс: 044  430-02-60 (директор), 430-00-64 (заст. директора),
Тел.  044  430-04-91, (заст. директора), 430-43-90 (черговий),
430-22-22 (кафедра методики), 430-32-36 (табір «Юннат»).

URL     www.nenc.gov.ua
E-mail   nenc@nenc.gov.ua

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

ТРЕНІНГ 

ІЗ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

за програмою «З Україною в серці»

20 – 22 червня 2018 р.

м. Київ
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ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ

Тренери:
Просіна  Ольга  Володимирівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент  кафедри

філософії освіти дорослих ЦІППО УМО НАПН України.
Шкільна  Ірина  Миколаївна,  старший  науковий  співробітник  лабораторії

громадянського  та  морального  виховання
Інституту  проблем  виховання  НАПН  України,
кандидат педагогічних наук.

День 1-й 
Час Назва сесії та ключових активностей

13.00-13.15 Відкриття  /  привітання.  Представлення  команди-організаторів  і
тренерів,  презентація  мети,  завдань,  структурної  побудови  і
особливостей тренінгу.

13.15-13.50 Знайомство. Вправа «Калинова родина». Самопрезентація. Прийняття
правил роботи групи.

13.50-14.30 Сесія 1. Патріотизм як суспільна та особистісна цінність 
Вправа «Життєві  цінності».  Обговорення «Патріотизм  як
цінність»
Інформаційне повідомлення «Сутність та складові патріотизму». 

14.30-14.45 Кава – пауза
14.45-16.30 Сесія 1. Патріотизм як суспільна та особистісна цінність 

(продовження) 
Вправа «Портрет людини-патріота». 
Дискусія «Виклики і загрози у національно-патріотичному 
вихованні». 
Вправа «Нормативно-правове забезпечення національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді. Стратегія національно-патріотичного 
виховання». Завдання національно-патріотичного виховання. 

Рефлексія дня. Підсумкова вправа «Два запитання».

День 2-й 

Час Назва сесії та ключових активностей

10.00-10.40 Привітання. Вправа на знайомство / самопрезентацію. Актуалізація 
перебігу першого дня. Вправа «Стоп-кадр». Презентація мети і завдань
другого дня тренінгу. Повторення правил роботи групи.  

10.40-11.30 Сесія 2. Нові акценти національно-патріотичного виховання.  

Інформаційне повідомлення «Нові акценти національно-патріотичного
виховання». Робота в групах 

11.30-11.45 Кава - пауза
11.45-13.00 Сесія  3. Концептуальні  засади  національно-патріотичного

виховання 
Інформаційне повідомлення «Аргументація у національно-
патріотичному вихованні». Індивідуальна робота. 
Вправа «Патріотом  має  бути  кожен,  тому  що…»  (метод  «Прес»).
Обговорення – підсумкове узагальнення
Вправа  «Грицько каже…». Міні-лекція «Маніпуляція й пропаганда як
загрози у патріотичному вихованні».  Робота в групах «Як протидіяти
маніпуляції й пропаганді». 
Перегляд відео на національно-патріотичну тематику. Вправа «Лист
до байдужих»

13.00-14.00 Обід
14.00-15.30 Сесія  4. Технологічне  забезпечення  національно-патріотичного

виховання
Лекція-презентація «Ефективні  підходи  та  методи  у  національно-
патріотичному  вихованні»  (історико-порівняльний,  наративний,
рефлексивно-експліцитний,  кластерний,  особистісної репрезентації
тощо). Обговорення
Відпрацювання  історико-порівняльного  методу (відеоматеріали  про
історико-культурну спадщину, карикатури/комікси, блогожаби).
Відпрацювання  методу  особистісної  самопрезентації  (використання
цитат і афоризмів). 
Відео  про  видатних  українців;  обговорення  цитат.  Вправа  «Моє
патріотичне кредо»

15.30-15.45 Кава - пауза
15.45-17.30 Сесія  5  Технологічне  забезпечення  національно-патріотичного

виховання (продовження)
Вправа на активізацію.
Відпрацювання наративного методу.
Відпрацювання кластерного методу. Патріотичний кросворд.
Відпрацювання фасилітованого методу.
Мозковий  штурм  «Хто  можу  бути  партнером  у  національно-
патріотичному вихованні». 
Руханка.
Обговорення – підсумкове узагальнення.
Рефлексія дня. Вправа «SMS по колу»


