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Череповська Наталія Іванівна, м. Київ 

РОЗВИТОК ПАТРІОТИЗМУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА 

ДОПОМОГОЮ МЕДІАПСИХОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ 

У роботі розглядається актуальність патріотизму молоді. Висвітлюється проблема 

розвитку патріотизму в добу медіа та інформаційних технологій. Висувається 

завдання розвитку патріотизму дітей дошкільного віку за допомогою 

медіапсихологічних ресурсів. Медіапсихологічні ресурси становлять україномовний 

медіаконтент і способи його опрацювання. Зазначається тривалість переглядів, 

спільне обговорення, пропонуються форми роботи з дітьми. 

Ключові слова: патріотизм молоді, розвиток патріотизму дітей дошкільного віку, 

медіапсихологічні ресурси, український медіаконтент, форми роботи з дітьми. 

The paper deals with the relevance of youth patriotism. We cover the problem of patriotism 

development in the age of media and information technologies, setting the task of the 

development of patriotism of preschool children with the help of media psychological 

resources. Media psychological resources are presented as media content in Ukrainian and 

ways of its processing. We indicate the length of the views, the collective discussion and 

propose the forms of work with children. 

Keywords: youth patriotism, development of patriotism of preschool children, media 

psychological resources, Ukrainian media content, forms of work with children. 

Актуальність зміцнення України як суверенної соборної європейської 

держави значною мірою полягає у подальшому становленні національної 

свідомості і збереженням ідентичності українського суспільства. Сучасний 
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соціально-політичний контекст оптимального розвитку нашої держави 

передбачає наявність в країні, так би мовити «критичної маси», активних 

громадян, патріотів. 

Постановка проблеми. Розвиток патріотизму дітей і молоді, українізації 

регіонів країни обумовлений передусім не тільки консолідацією нації, 

реінтеграцією українського суспільства в цілому, але й потребою забезпечення 

патріотично-виховного процесу новими, ефективними засобами. Проблема 

патріотичного виховання, яке часто-густо здійснюється за старими 

методичними (радянськими) шаблонами, потребує свого розв’язання через 

інноваційні засоби впливу на особистість. Ми вважаємо, що ресурси психології 

загалом і медіапсихології зокрема становлять саме такі нові підходи, що здатні 

забезпечити патріотично спрямований виховний процес і забезпечити педагогів 

інноваційним методичним інструментарієм. 

Аналіз публікацій та виокремлення невирішених частин загальної 

проблеми. Вагому роль патріотизму у державотворенні як любові до 

Батьківщини, шанобливого ставлення до її історії, традицій, символів, мови, 

готовності захищати її від ворогів і діяти в інтересах своєї країни – зазначено 

багатьма мислителями, педагогами, культурними діячами, що знайшло своє 

відображення в їхніх працях. В Україні, зважаючи на історичні обставини, 

феномен патріотизму часто ототожнювався з націоналізмом як формою 

протистояння окупантам різних імперій і збереження ідентичності власного 

етносу, притаманної йому культури, відновлення української державності. 

Проблемою засобів виховання патріотизму української молоді як любові до 

Батьківщини переймалося багато видатних осіб. Так, у першій половині ХХ ст. 

українські мислителі та ідеологи Д. Донцов, З. Коссак, С. Ленкавський 

основним методом патріотичного виховання молоді вважали гартування тіла, 

волі і духу, тобто, розвитку саморегуляції особистості на фізичному, 

регулятивному і світоглядному рівнях. Видатний український педагог 

Г. Ващенко пропонував метод спрямованого процесу усвідомлювання дитиною 

належності до своєї нації, її історії, культури відповідно до її віку: від 
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природного «стихійного», закладеного з дитинства, до «свідомого» патріотизму 

більш старшої молоді. Відомий публіцист, письменник і педагог 

Б. Заклинський одним із провідних методів формування патріотизму вважав 

національне самовизначення особистості: «Українець той, хто причисляє себе 

до українців» [6, с. 7], тобто пропонував свідому самоідентифікацію 

особистості з українською нацією, не зважаючи на етнічне походження. 

Видатні педагоги К. Ушинський і В. Сухомлинський мали гуманістичні 

погляди на виховання патріотизму учнів через призвичаєння їм любові до 

рідного краю, природи, народної творчості тощо. 

У незалежній Україні питанням патріотизму практично довгий час не 

переймалися ні влада, ні освітяни, ні кіномитці: першим це було не вигідно і 

непотрібно, у других не було мотивації й стимулу, треті, за рідким 

виключенням, не мали ані коштів, ані бажання. Логічним наслідком цього 

ганебного явища можливою стала анексія Криму, референдум ментально 

зросійщеного населення на Донбасі і як наслідок – початок російсько-

української війни.  

Наразі проблема виховання патріотизму молоді дещо зрушила з місця і 

стала об’єктом уваги психолого-педагогічних наук. Питання виховання 

патріотизму, громадянських якостей молоді привернуло увагу таких 

українських спеціалістів, як І. Бех, П. Вербицька, Н. Волошина, П. Гнатенко, 

О. Жаровська, О. Киричук, В. Матящук, Н. Михальченко, В. Павленко, 

А. Погрібний, Ю. Руденко, Н. Снопко, С. Таглін, Н. Череповська, К. Чорна, 

О. Шестопалюк та багато інших. 

На державному рівні актуальність проблеми виховання патріотизму 

знайшла своє відображення у таких документах, як Указ Президента України 

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-

2020 роки (2015), Концепція національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді (2015), Програма українського патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді (2011). 

Разом з тим, вважаємо за необхідне звернути увагу на наступне. 
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Проблема розвитку патріотизму української молоді не обмежується тільки 

відсутністю інноваційних підходів загалом і методичного інструментарію у 

тому числі. Йдеться про деякі невирішені частини загальної проблеми розвитку 

патріотизму молоді. Так, на нашу думку, стратегічний напрям сприяння 

розвитку і виховання патріотизму має забезпечуватися такими тактичними 

завданнями: 

1 – «виклики часу»: застосування медіа та онлайн ресурсів для розвитку 

патріотизму молоді; 

2 – «мовне питання»: застосування українського медіаконтенту; 

3 – «чим раніше, тим краще»: залучення дітей дошкільного віку до 

спрямованого процесу розвитку патріотизму. 

Метою статті є артикулювання важливості розвитку патріотизму дітей 

дошкільного віку за допомогою медіапсихологічних ресурсів і дитячого 

проукраїнського медіаконтенту зокрема. 

Виклад основного матеріалу полягає у розширенні змісту поставлених 

завдань щодо розвитку патріотизму дітей дошкільного віку.  

1. «Виклики часу» як розвиток патріотизму за допомогою медіа та

онлайн ресурсів 

В історичному часі соціокультурний феномен патріотизму є динамічним 

процесом, який формується, розвивається, зміцнюється або гальмується, тобто, 

постійно трансформується, модифікується під впливом різноманітних 

зовнішніх чинників [5]. Цю думку Д. Донцова щодо постійного оновлення 

змісту і набуття патріотичних якостей особистості, які відповідають 

конкретному історичному часу розвитку суспільства, ми розвинули і доповнили 

вимогами нашої доби. Зважаючи на те, що загальною ознакою сучасної 

людської цивілізації стало виникнення високих технологій, інформаційного 

суспільства, глобалізаційних процесів, то новими якостями патріота має стати 

передусім психологічна адаптація до нових умов як набуття медіаінформаційної 

культури і медіаграмотності зокрема. Саме ці якості здатні нині забезпечити 

патріоту вільне функціонування у такому суспільстві, його оптимальну 
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взаємодію з медіа та інфопростором. 

Тому й програму розвитку сучасного патріотизму необхідно відповідно 

треба збагатити медіапсихологічними ресурсами. Що таке медіапсихологічні 

ресурси і медіапсихологія загалом?  

Медіапсихологія – це наука, яка вивчає вплив медіа на емоційно-

когнітивну, ментальну, поведінкову сфери людини/дитини, на її комунікацію, 

творчу діяльність, а також вивчає вплив людини на медіа, що здатна 

спрямовувати свої дії на оптимальну організацію взаємодії з медіа, 

інформаційним простором, на практики (ігри, соціальні мережі), а також 

створення власного медіаконтенту тощо. Зокрема, медіапсихологія вивчає 

вікові особливості медіасприймання дорослих і дітей.  

У свою чергу, медіапсихологічні ресурси становлять медіаконтент як 

дидактичний матеріал і психологічний інструментарій, спрямований на 

опрацювання різноманітного медіаконтенту. Тому медіапсихологічні ресурси 

мають умовно предметну і процесуальну площини та відповідають на питання 

«чим» здійснювати і «як» реалізувати визначену мету. Нагадуємо, що у нашому 

контексті, метою є розвиток патріотизму дітей дошкільного віку. Отже,  

1) медіаконтент («що?», «чим?»): становить графіку (світлини, картинки),

слайд-шоу, відео, ролики, фрагменти теленовин, документальні, ігрові стрічки 

та їх «нарізки», а також анімації, мультики; медіаконтент може бути у форматі 

телебачення, онлайн ресурсів, завантажений у комп’ютері, гаджеті, мобільному 

телефоні та ін. 

2) медіапсихологічний інструмент («як?», «яким чином?», «в який

спосіб?»): становить способи перегляду, прийоми, техніки, технології, вправи, 

тренінги, що застосовуються як у процесі перегляду зазначених медіаформатів, 

так і після нього. 

2. «Мовне питання» як збереження української ідентичності

В умовах ідеологічної, інформаційної війни стратегічно важливого 

значення у збереженні національної ідентичності українців набуває розвинений 

патріотизм особистості, який, власне, становить її психологічний ресурс. Ресурс 
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патріотизму молоді полягає передусім у духовному зростанні особистості, 

конструюванні власної життєдіяльності відповідно її світоглядним позиціям, 

збагаченні духовної сфери патріотичними переконаннями, у більш глибокому її 

єднанні зі своїм етносом, нацією, країною. Не менш важливим є те, що 

патріотизм особистості виступає, так би мовити, її первинним психологічним 

імунітетом у формі «неприйняття», відторгнення відкрито агресивної, відверто 

брехливої, несумісної зі світоглядом патріота інформації, спрямованої проти 

його Батьківщини. Так, патріот здатен уже на почуттєвому рівні інстинктивно 

відчувати свідомо спотворену інформацію, спрямовану проти інтересів 

України, її народу, історії, культури, і саме тому не піддаватися її впливу. 

Тобто, патріотичні переконання, світогляд особистості уже самі по собі є 

певною мірою психологічним захистом проти брехливої, ворожої пропаганди 

та інших інформаційних деструктивних впливів з боку медіа [12].  

Проте, сучасні українські реалії привносять нові виклики: йдеться про 

мову [1]. Зважаючи на те, що протягом багатовікової історії України наша мова 

пережила поза сотню актів свідомого нищення – лінгвоциду, проблема мови в 

Україні, як головної ознаки української нації, залишається не вирішеною. Суть 

проблеми полягає у тому, що, на думку Л. Костенко, нації зникають тоді, коли 

їм «відбирає» мову. Саме тому, цитуючи слова ірландця Томаса Девіса про те, 

що «Нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію…, а 

втратити рідну мову і перейняти чужу – це є найгіршим знаком підданства» – 

Леся Українка проголошувала, що мова є маркером національної 

самоідентифікації [8]. 

Відповідно, питання збереження і популяризації української мови наразі 

набуває неабиякої важливості. У свою чергу, спрямований розвиток 

патріотизму молоді нині має приділяти значну увагу розвитку, удосконаленню, 

поширенню мови. Дуже важливо, щоб з раннього дитинства молодь 

виховувалася на одних колискових та віршах, на одних традиціях, як це є в 

повноцінних націях. Тоді українці не будуть існувати як два паралельні потоки, 

що майже не перетинаються. Якщо в нас буде повсюдна українська мова, що 
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зміцнить нашу національну ідентичність, то буде й лад, а якщо ні – то буде 

вічний «путін», як би він не називався [8]. 

Отже, узагальнюючи зазначене, наголошуємо, що у процесі 

організованого розвитку патріотизму дошкільнят як любові до великої 

Батьківщини – України, у дитячих виховних закладах, мова застосовуваного 

медіаконтенту має бути виключно українською. 

3. «Чим раніше, тим краще»: залучення дітей дошкільного віку до

патріотичного виховання 

У цій частині ми розглянемо роль емоційно-почуттєвої сфери патріотизму 

особистості; вікові особливості та основні етапи патріотичного виховання 

дошкільнят; практичний аспект розвитку патріотизму дітей дошкільного віку за 

допомогою медіапсихологічних ресурсів 

Роль емоційно-почуттєвої сфери патріотизму особистості. 

Патріотизм – багатовимірна, багатокомпонентна і водночас цілісна 

система якостей особистості, яка об’єднує емоційно-почуттєву, інтелектуальну, 

діяльнісно-поведінкову сфери її існування [4].  

Ці три групи якостей патріотизму становлять його змістові складові і 

саме у такій послідовності відбувається перебіг його розвитку: від емоційно-

почуттєвого до свідомого, ментального, по тому вже до дієвого патріотизму 

[12]. Утім, у нашій роботі ми зупинимося на розвитку емоційно-почуттєвої 

сфери. Чому саме на ній? А тому, що у дитини дошкільного віку саме емоції і 

почуття відіграють одну з провідних функцій пізнання нею навколишнього 

світу. 

Патріотизм особистості найчастіше визначається як комплекс почуттів 

до Батьківщини, її певний психологічний стан. З численних дефініцій 

патріотизму випливає, що первинною основою патріотизму суб’єкта є 

передусім внутрішній стан – так би мовити, стан душі, який багато в чому 

обумовлений взаємодією особистості із зовнішнім середовищем. Спеціалісти 

зазначають, що патріотичний стан, якщо він виник в особистості хоч одного 

разу, живе в ній завжди, при цьому виявляється самовідчуттям й 
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усвідомлюється дискретно [3]. Тобто патріотизм, як суб’єктивний внутрішній 

стан, пов’язаний передусім з емоційною сферою людини і являє собою 

набутий, специфічний комплекс почуттів, який найчастіше визначається як 

«патріотичні почуття» й охоплює: почуття любові до..., почуття відданості, 

вірності (комусь, чомусь), почуття гордості за..., почуття поваги до..., почуття 

ненависті до..., почуття відповідальності за..., почуття обов’язку щодо... та ін. 

До цього шерегу «почуттів», додамо ще й почуття вдячності до країни, в який 

живеш. 

Про первинність емоційно-чуттєвої сфери та її значущість в патріотизмі 

суб’єкта свідчить не тільки різноманітні визначення патріотизму, а й його 

послідовне становлення саме через емоції і почуття. Так, дослідники вважають, 

що патріотизм зароджується і формується як відчуття, пов’язані зі 

світобаченням рідного краю, ближнього оточення, своєї мови в дитинстві, що 

щільно пов’язано із чуттєвою сферою дитини, яка дозволяє інтегрувати 

патріотичний феномен на чуттєвому рівні. Це є природний, ще стихійний, 

несвідомий патріотизм [2]. 

Можна сміливо стверджувати, що без почуттєвої основи немає 

патріотизму. Активна громадянська позиція, прагматичний, розумний вибір, 

конструктивна діяльність, політична активність тощо без почуття любові до 

своєї країни буде всім, чим завгодно, але не патріотизмом. Патріотичні почуття 

– як життєдайна сила: народжують, стимулюють, підтримують, надихають,

відроджують, рухають, спрямовують, надають значущого сенсу 

вищезазначеним та іншим видам суспільної діяльності.  

Якщо людина через ті чи ті обставини до дорослого віку ніколи не 

відчувала патріотичних почуттів до країни, в якій вона живе, то для того, щоб 

розвинути у неї патріотичне ставлення до Батьківщини, спочатку треба 

активізувати її емоційно-почуттєву сферу. Таку людину необхідно чимось 

зацікавити, можливо, вразити, схвилювати, щоб вона емоційно перейнялася, 

наприклад, історичною подією (Батуринська різня, бій під Крутами, Голодомор 

30-х), подією із сучасного життя, зразками героїчної поведінки як історичних
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постатей, так і наших сучасників тощо. Лише на тлі емоцій, почуттів, що 

виникли, у неї може з’явитися привід замислитися, щось усвідомити, зробити 

крок до власного вибору стати патріотом [12]. 

Отже, емоційно-почуттєва складова патріотизму є традиційно первинною, 

бо він народжується з почуттів.  

Патріотичні почуття у вигляді любові до свого рідного краю, 

батьківського дому, мови, традицій, країни тощо реалізують почуттєво-

ідентифікаційну функцію патріотизму, за допомогою якої людина почуттєвим 

чином ідентифікує себе зі своєю родиною, найближчою спільнотою, 

оточенням. 

Розвинений емоційно-почуттєвий патріотизм дитини стає підґрунтям для 

подальшого розвитку патріотизму вищого рівня, заснованого на свідомій 

патріотичній позиції, системі переконань і цінностей, які у свою чергу 

опредметнюються у практичні дії, спрямовані для блага Батьківщини. 

Формування патріотичних почуттів, уявлень, звичок, настроїв, прагнень, 

норм патріотизму здійснюється головним чином через Образ – візуальний, 

аудіальний, метафоричний вербальний. Образ, як уявлення людини про щось, 

тісно пов’язаний з її емоційною сферою, яка, на переконання спеціалістів, у 

філогенезі є значно давнішою за мисленнєву, а в онтогенезі розвивається 

раніше, ніж мислення. Звідси випливає, що Образ, як похідне емоційно-

почуттєвої сфери людини, є найбільш сильним агентом впливу на формування 

її почуттів, уявлень, прагнень тощо.  

3.2. Вікові особливості та основні етапи патріотичного виховання. 

Патріотизм особистості має пройти певний шлях формування згідно з 

віковими с особливостями. Процес патріотичного виховання дітей і молоді 

охоплює дошкільний період та шкільний. Зауважимо, що у дорослому віці 

патріотизм людини як її емоційно-інтелектуальні, мотиваційно-дієві якості 

продовжує вдосконалюватися. Кожен попередній етап є питомим підґрунтям до 

наступного. 

Як вже зазначалося, у контексті даної роботи ми артикулюємо на 
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розвитку патріотизму дітей саме дошкільного віку, як базового періоду 

становлення майбутнього патріота. За основу виховання патріотизму дітей в 

цілому і дошкільного віку зокрема, взято вікову періодизацію Г. Ващенка [2, 

с. 19-38], який у дошкільному періоді розвитку патріотизму виокремив два 

вікових етапи. 

Педагог вважає, що вже у 3-4 рочки варто розпочинати виховання 

патріотизму в ігровій, цікавій формі, у призвичаєнні їх до національних 

символів, вишиванки, колискових мелодій, віршиків, казочок. Саме у цей 

період у дітей молодшого віку патріотизм формується на рівні чуттів, почуттів. 

Це так званий «природний», «стихійний», «несвідомий» патріотизм. 

По мірі дорослішання патріотизм дітей 5-6 рочків потроху набуває більш 

свідомих рис, що підтверджується й сучасними дослідниками [7; 9]. Втім, на 

думку, педагога «стихійний патріотизм є фундаментом для патріотизму 

свідомого; тому стихійну любов до батьківщини не треба нехтувати, а, навпаки, 

всіма засобами підтримувати» [2, с. 16].  

Таким чином, діти старшого дошкільного віку вже мають чітко знати, що: 

усі вони українці, бо живуть в державі Україна; вони також мають знати свою й 

етнічну приналежність, якщо така має місце бути, (наприклад, український 

татарин, український єврей тощо); вони мають знати назву місця проживання: 

міста, містечка, села, в якому живуть, а також назву області, тобто, знати повну 

назву своєї «малої батьківщини», з якої починається велика Батьківщина; знати 

основні символи – тризуб як малий герб, прапор та національні кольори, 

впізнавати мелодію Гімну України [12]. 

3.3. Практичний аспект розвитку патріотизму дітей дошкільного віку за 

допомогою медіапсихологічних ресурсів 

Психологічний аспект розвитку патріотизму дітей дошкільного віку. 

Зважаючи на те, що провідною діяльністю дошкільного віку є гра, 

патріотичне виховання завжди здійснюється у невимушеному форматі гри, 

забави. Сприймання світу, нового – відбувається переважно через чуття, 

почуття, тобто, через емоційну сферу дитини.  
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Тому її активізація буде ефективною саме через Образ: візуальний 

(яскраві картинки, іграшки в національному одязі, державні символи – прапор, 

герби, святковий національний одяг тощо), вербальний (народні казки, 

приказки, скоромовки, абетка – все подається мовою, позитивно емоційно), 

аудіальний (дитячі народні та авторські пісеньки, народні мелодії, для старших 

дошкільнят – гімн); власноруч створений продукт на заняттях малювання, 

витинання, ліплення за яскравим, цікавим зразком/образом. 

Завжди треба пам’ятати, що Образ є потужним стимулом на емоційно-

почуттєву сферу особистості.  

Медіапсихологічний аспект розвитку патріотизму дошкільнят. 

В умовах розвитку інформаційних технологій, безпрецедентного 

розмаїття засобів масової інформації та поширення кіберпростору, важливої 

ролі у розвитку патріотизму молоді і дошкільнят у тому числі, набувають 

медіапсихологічні ресурси: аудіо, візуальний, аудіовізуальний медіаконтент, а 

також засоби його застосування. 

У взаємодії дітей з медіа принцип впливу Образу на їхню емоційну сферу 

так само залишається провідним. 

Дітям, починаючи з 3-х рочків можна показувати коротенькі на 30-60 сек. 

анімаційні фільми (мультфільми), давати прослуховувати коротенькі віршики 

або пісеньки; за бажанням дитини можна 1-2 рази повторити той самий 

переглянутий тільки-но міні-фільм; з 4-х років тривалість перегляду можна 

поступово подовжувати до 10 хв.. 

Діточкам 5-6 років можна показувати анімаційні фільми (мультфільми) 

або їхні фрагменти, зміст яких відповідає їхньому віку, більш тривалі за часом: 

від 10 до 15 хв.  

Після перегляду рекомендовано обов’язковий зворотний зв’язок: 

запитати у дітей, чи сподобалось їм і що саме? Таким чином, ми розвиватимемо 

мову, пам’ять, рефлексію, ми знатимемо про те, що хвилює дитину, ми 

налагоджуємо/зміцнюємо з дитиною емоційний зв’язок. 

Пам’ятаймо загальні правила культури взаємодії дитини з медіа: 
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Медіаконтент має бути озвучений тільки державною мовою: 

призвичаєння дітей дошкільного віку до української мови – первинний 

важливий елемент патріотичного розвитку дітей через Образ мовлення, пісні, 

віршика.  

Тривалість перегляду для молодших дітлахів:  

3 роки – до 5 хв.; 4 роки – до 10 хв..  

Тривалість перегляду для старшеньких дошкільнят: 

5 років – до 15 хв.; 6 років – 15-20 хв.. 

Обов’язковість зворотного зв’язку після перегляду: у лагідній, 

заохочувальній формі. 

Увага для батьків! Не можна під час прийому їжі дитиною показувати їй 

мультики, відео тощо. По-перше, це руйнує процес травлення: дитина 

відволікається від нього, тому що вся її увага зосереджена на мультику; по-

друге, це змалечку формує залежність від медіазасобів, тенденцію аутичної 

поведінки та інше. 

3.4. Практичне заняття: «Створення слайд-шоу з малюнків про Україну» 

Пропонуємо практичне заняття, яке можна провести як у групі старших 

дошкільнят у дитячому садку, так й індивідуально з дитиною вдома. 

1 етап – для старших дітей: діти малюють (витинають, ліплять) за 

означеною темою, наприклад: «Символи України», «Я люблю Україну», «Ми – 

українці», «Україна – країна Козаків і Козачок», «Мамай», «Герої України», 

ілюстрування українських народних казок, пісень – будь-що про Україну.  

2 етап – для вихователя/дорослих: а) дитячі малюнки цифруються, б) з 

них створюється певна послідовність, в) підбирається музичний супровід, г) за 

допомогою комп’ютерної програми робимо слайд-шоу, д) час для перегляду 

кожної картинки виставляємо на 4 сек., щоб можна було встигнути усе 

розглянути детально; є) на початку слайд-шоу не забуваємо зробити назву, 

поставити рік, дату, зазначити заклад; наприкінці – написати імена, прізвища 

усіх авторів.  

3 етап – спільний перегляд: сюрпризний момент («А що я зараз вам 
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покажу!»); перегляд на великому екрані, щоб усім було видно; допускається 

доброзичливе, лагідне коментування демонстрованих робіт з боку дорослих. 

4 етап – обговорення: після перегляду діти мають поділитися емоціями і 

висловитися, відповідаючи на запитання: «що найбільше сподобалося?», «чим 

сподобалося?»; за бажанням дітей можна переглянути «кіно» ще раз, щоб 

закріпити позитив. 

5 етап – завершення: похвалити дітей за роботу, акцентувати на 

отриманому результаті; насамкінець бажаним є гасло «Слава Україні!» з боку 

педагога, а також відповідь дітей «Героям слава!». Це – як пароль української 

нації, якому треба вчити дітей, якщо ми дійсно хочемо виховати патріотів. 

До речі, створений медіапродукт можна широко застосовувати, 

починаючи з демонстрації на батьківських зборах, на відповідних заходах 

закладу, для звітності, «роздати» батькам на смартфони тощо.  

Для проведення інших занять з розвитку патріотизму в іншому форматі за 

допомогою медіаресурсів і для творчого натхнення у кінці статті надається 

перелік цікавого матеріалу за посиланнями. 

3.5. Взаємодія з батьками. 

Актуальною й до нині залишається думка відомої української 

письменниці і публіцистки, громадської діячки та перекладачки, відомої 

фольклористки, мами геніальної Лесі Українки та ще п’ятьох не менш 

талановитих дітей – Олени Пчілки – про те, що майбутнє батьківщини 

залежатиме від того, що дитині буде прищеплено в сім’ї: чи виросте вона 

приятелем України, чи її ворогом [11]. Від себе додамо, що у світлі сучасних 

глобалізаційних змін у світі, які певним чином охоплюють українське 

суспільство, дитина може також вирости байдужою до своєї батьківщини, якщо 

її родина байдужа.  

Тому важливим для педагогів дошкільних виховних закладів є 

впровадження системної роботи з батьками, як у контексті залучення їх до 

медіакультури, патріотичного виховання дітей, так і щодо розвитку української 

мови їхніх дітей. 
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Висновки. 

1. Однією з проблем розвитку патріотизму молоді й дітей дошкільного

віку зокрема, є відсутність інноваційного методичного інструментарію. Ним 

можуть стати медіапсихологічні ресурси, як різноманітний за змістом і 

форматом медіаконтент та способи його застосування. 

2. Необхідною умовою використання медіаконтенту, різноманітного за

змістом, часовою тривалістю, що відповідають віку дитини, а також за 

форматом (мультик, пісенька, віршик, творче завдання) є озвучення його 

українською мовою. Цей фактор надасть можливість призвичаїти дітей до 

української мови, закласти передумови їхньої національної ідентичності. 

3. Зважаючи на те, що любов до Батьківщини ґрунтується на емоціях і

почуттях, які в онтогенезі випереджують раціональне мислення у способі 

пізнання світу і ставлення до нього, вважаємо що спрямовано розвивати 

патріотизм через образи медіаконтенту можна з раннього віку – дошкільного. 
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РОЗВИТОК ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА 

ЗАСОБАМИ ПРИРОДИ 

Висвітлено особливості використання засобів природи задля розвитку особистості 

дошкільника. Автором зосереджена увага на тому, які завдання природничого змісту 

можна реалізувати шляхом використання засобів природи в закладі дошкільної 

освіти; як розвинути природничо-екологічну компетенцію дошкільника та що 

виступатиме результатами освітньої роботи вихователя в цьому напрямку; 

наводить критерії, котрі засвідчують рівень сформованості в дошкільників 

елементів екологічної культури. 

The features of the use of facilities of nature are reflected for the sake of development of 

personality of preschool child. By an author rapt attention on that, what tasks of natural 

maintenance can be realized by the use of facilities of nature in establishment of preschool 
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