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 Одна з глобальних проблем українського суспільства – відсутність 

патріотично налаштованої еліти, яка б відстоювала не власні інтереси, а 

інтереси української держави та нації. На превеликий жаль, до сьогодні на 

патріотичних організаціях досі повішений апломб крайніх націоналістів, 

які трохи не межують з фашизмом. А національна ідея сьогодні вже стала 

засобом спекуляції політичної верхівки. Простіше за все розвести руками і 

констатувати: «маємо, що маємо», аніж боротися за збереження нації. 

Національне виховання, яке раніше було природнім для українців, 

століттями заборонялося, що й дало такі негативні наслідки сьогодні. 

Сьогодні, коли ми ще досі не можемо визначитися кому давати звання 

«Героя України», а з кого його знімати, тим самим підкреслюючи неповагу 

до власної історії.  Така ситуація неприпустима в Україні, де  національна 

ідея повинна об’єднувати державу, а не ділити українців на правобережних 

та лівобережних. У країні, де кожен переймається тільки за власний 

добробут, нехтуючи пам’яттю  мільйонів тих, хто поліг за можливість 

існування цього добробуту сьогодні.  

 Зрощення коренів національно свідомої еліти треба починати ще зі 

школи, але основна робота у цьому сенсі припадає на викладачів вишів. 

Саме тут є можливість комплексного підходу і залучення до цієї справи 

якомога більшої кількості суб’єктів – адміністрацію вишу, органи 

студентського самоврядування, викладацький склад. 



 Національно свідома еліта у майбутньому – це студент, який вже за 

часів свого навчання є громадянином держави, патріотом своєї країни. Для 

цього треба розвивати не тільки професійні якості, а й загальнолюдські, 

загальнодержавні цінності. Розвинений інтелект, цілеспрямованість, чітка 

громадянська позиція, високий рівень володіння політичною та правовою 

культурою – ось риси сучасного студента, який має нести у майбутнє 

національні надбання.  

 На сьогодні необхідність формування саме такого студента є 

актуальною як ніколи. Адже при владі ще тримаються вихідці з партійної 

номенклатури, які не позбавлені радянських стереотипів. Саме тому нова 

генерація, яка прийде на зміну, повинна нести ідеї, які об’єднають 

багатостраждальну Україну. Патріотичне виховання сучасного студента 

має здійснюватися за допомогою педагогіки народознавства, яка 

орієнтована на залучення особистості до процесу засвоєння знань про 

історію власної країни, її культуру, спосіб життя народу. І не тільки 

процесу засвоєння, а й процесу відтворення. Коли студенти не будуть 

соромитися ходити у вишиванках та розмовляти українською мовою 

замість того, щоб підсвідомо пропагувати москальські «нарєчія».  Основою 

цього повинна стати в першу чергу глибока повага до Батьківщини та її 

національних святинь. Таким чином, студенти будуть максимально 

включені у процес етнізації, який покликаний саме до культивування у 

молоді патріотизму та національної свідомості. 

 

   

 

 


