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Проблема виховання громадянина-патріота постала перед людством тоді, коли 

виникла перша держава. І актуальною буде до тих пір, поки держава існуватиме як 
соціальний інститут. Національно-патріотичне виховання передбачає виховання патріотичних 
почуттів усвідомленої любові до Батьківщини, громадянського почуття обов’язку та 
відповідальності за долю Вітчизни й готовність захищати її. 

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, 
громадянське виховання як стрижневі основоположні, що відповідають нагальним вимогам 
часу. На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза втрати державної 
незалежності, гостро постає проблема виховання патріотично налаштованих, національно 
свідомих молодих людей. Проблема виховання високопрофесійної особистості із достатнім 
рівнем загальнолюдської, правової, національної, політичної культури є одним із 
пріоритетних напрямів діяльності сучасного ВНЗ. Значна роль у процесі формування ідеології 
патріотизму у студентства належить бібліотеці ВНЗ. Саме бібліотека є не тільки засобом 
забезпечення доступу студентів до знань та інформації, але й просвітницьким осередком, 
який сприяє вихованню молоді. 

Сучасні інформаційні ресурси дозволяють проводити роботу з національно-
патріотичного виховання в різних напрямках: громадянському, історико-патріотичному, 
краєзнавчому. Завдання бібліотекаря – за допомогою фонду публіцистичної та художньої 
літератури, кіноматеріалів висвітлювати правдиву історію українського народу, 
прищеплювати шанобливе відношення до рідної мови. Для вирішення цих завдань 
бібліотекарями нашого вузу проводяться різноманітні патріотично-виховні заходи, які 
дозволяють виховати у молоді національно-патріотичні почуття, поглибити знання про 
державну символіку України. Щорічно проводиться цикл заходів, присвячених відзначенню 
Міжнародного дня рідної мови, а також організовуються книжкові виставки (до Дня 
Соборності України; до Дня пам’яті героїв Крут; до Дня Конституції України; до Дня 
Державного Прапора; до Дня Незалежності України тощо). Так, традиційно до Дня 
Соборності України та Дня пам’яті героїв Крут проводяться різноманітні просвітницькі акції, 
серед яких години пам’яті, уроки історії, уроки пам’яті.  

В 2015 році з метою вшанування пам’яті Героїв Революції гідності було проведено 
збори-реквієм «Небесна сотне, ви тепер святі». Колектив бібліотеки КМІ намагається донести 
до кожної молодої людини, що все що відбувається в країні, місті, навчальному закладі – все 
стосується її та залежить від неї.  

В роботі з молоддю особливу увагу ми приділяємо ознайомленню з історією героїчної 
боротьби українського народу за державну незалежність. Студенти нерідко стають 
учасниками різноманітних масових заходів. Наприклад, «Вони славу здобували Україні біля 
Крут» (вечір-реквієм), «Історичний урок єднання», «Козацька слава в наших серцях» (година 
історії), «Обов’язок захищати Україну» (урок мужності), «Війна пройшла по їхніх долях» 
(година мужності). Кожним проведеним заходом працівники бібліотеки намагаються 
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підкреслити, що існування України сьогодні – це результат боротьби українського народу за 
право мати свою національну державу.  

Маючи досвід патріотичного виховання молоді, ми замислились над тим, як 
розповісти молоді про подію так, щоб вона усвідомила її ціну. Вирішили, що найкраще 
звернутися до живих свідків, бо вони зможуть передати власні враження від жахливої події. 
Сьогодні формування патріотичних почуттів у молоді неможливо без живого спілкування з 
учасниками та очевидцями подій, що відбуваються в країні. Саме тому для студентів 2-5 
курсів Криворізького металургійного інституту факультету МПО була організована зустріч з 
бійцями батальйону «Кривбас» – «З Україною в серці». Молодь, затамувавши подих, слухала 
безпосередніх учасників АТО. Студенти ставили питання, обговорювали свої уявлення про 
майбутнє нашої держави. 

Наша бібліотека проводить різноманітні заходи, які присвячуються знаменним датам і 
подіям, видатним діячам світової науки і культури. Але одне з чільних місць в нашій роботі 
належить вихованню любові і дбайливого ставлення до своєї «малої батьківщини», її історії. 
Адже неможна пізнати історію всієї держави, не знаючи минулого і сьогодення свого краю.  

З метою популяризації знань про рідний край працівники нашої бібліотеки 
використовують різні форми роботи. Так, ми підготували та розмістили на сторінці 
«Ріднокрай» веб-сайту бібліотеки (http://kmi.ccjournals.eu) цикл віртуальних екскурсій під 
загальною назвою «Мій рідний край – окраса України». При підготовці віртуальних екскурсій 
нам дуже хотілося, щоб матеріал було цікаво та приємно переглядати, тому кожна екскурсія 
супроводжується ліричною музикою.  

В 2015 році виповнилося 240 років від дня заснування нашого міста. До цієї дати ми 
підготували та провели низку заходів. З метою виховання у студентів почуття поваги до свого 
рідного краю, ми запросили молодь до участі в фотоконкурсі «Кривий Ріг очима студентів». 
Крім того, для студентів І курсу нашого інституту було проведено тематичний вечір «Славне 
місто моє – краща з кращих перлин». Молодь дізналася про історію заснування міста Кривий 
Ріг, про розвиток промисловості. Студенти побували у всіх семи районах містах, адже 
мультимедійна презентація «Кривий Ріг – моє місто», підготована бібліотекою до цього 
заходу, познайомила з пам’ятними та цікавими місцями, якими славиться кожен із районів. 
На вечорі студенти познайомилися з членом Асоціації криворізьких літераторів - Оксаною 
Зорею. На заході лунали ліричні пісні у виконанні авторки, і кожна викликала аплодисменти 
слухачів.  

Зараз спостерігається значне пожвавлення інтересу студентів до вивчення історії свого 
краю. Саме для цієї категорії користувачів ми підготували та провели вечір пам’яті 
«Вклонімось тим, хто визволяв Кривбас». Крім того, ми запропонували молоді до перегляду 
електронний фотоальбом «Символи мужності і героїзму». Цікаві форми проведення заходів 
розширюють знання студентів про край, його історію. Працівники бібліотеки сподіваються 
що всі запропоновані заходи допоможуть молоді усвідомити свої корені, знайти моральні 
орієнтири в житті.  

Таким чином, бібліотека ВНЗ сприяє розвитку особистості, допомагає вихованню 
свідомих громадян, патріотів. Студентство необхідно залучати у вирішення завдань 
національно-патріотичного виховання. Завдання ж бібліотеки в системі національного 
виховання – направляти дії молоді в потрібне русло, сприяючи формуванню у неї 
національної свідомості з осмисленою патріотичною позицією.  
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