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ВСТУП 

Щодня до рук мільйонів читачів потрапляють різні друковані видання, 

сотні радіостанцій виходять в ефір, доносячи до слухачів новини з будь-якого 

куточка світу, десятки телеканалів транслюють події з різних країн нашої 

планети. Газети, радіо, телебачення та Інтернет, зручність та популярність 

якого зростає кожного дня, є потужним інструментом впливу, охоплюючи 

своїм впливом безпрецедентну в історії кількість людей. 

ЗМІ сьогодні ― це найпотужніший чинник впливу на психічний стан 

людей. Поряд з сім’єю, школою і університетом система масової комунікації - 

найважливіший канал отримання інформації про суспільство. ЗМІ впливають 

на кожну людину окремо, формуючи певні емоції та дії. Тому не дивно, що 

цей потужний засіб впливу, є ефективним способом просування ідей 

національно-патріотичного виховання у суспільстві. Навіть зважаючи на 

чисельні недоліки ЗМІ, було б абсолютно безглуздо відмовитись від  

використання їх для виховання патріотизму в українського населення. У 

зв’язку з цим варто детально розібрати, як застосовувати окремі групи ЗМІ, 

визначитись із їх цільовою аудиторією, розібрати окремі моменти їх 

застосування з метою оптимального використання ресурсів та направлення 

потоків інформації саме того її споживача який насправді її потребує. 

Мета цієї праці ― надати читачу методичні рекомендації щодо 

використанні ЗМІ для національно-патріотичного виховання. 

Предметом цієї методичної рекомендації є ― розгляд засобів масової 

інформації через призму інструментарію національно-патріотичного 

виховання. 

Ця робота складається з двох основних розділів, вступу, висновків, та 

списку літератури, що була досліджена та проаналізована для написання 

роботи. Перший розділ описує методологічні основи використання 

друкованих та електронних ЗМІ як засобів національно-патріотичного 



виховання. У другому розділі йдеться про те, яким чином слід поширювати 

ідеї національно-патріотичного виховання через телебачення та кінематограф. 

У висновках відповідно знаходиться узагальнена та підсумована інформація 

теми цієї праці, та підсумовано головні її положення. 

У процесі розкриття головної теми нами були застосовані теоретичні 

методи дослідження, такі як: Аналіз і синтез, Абстрагування, Класифікація та 

Порівняння. 

  



1. Теоретичні основи використання друкованих та електронних ЗМІ 

як засобів національно-патріотичного виховання 

1.1. Особливості застосування друкованих ЗМІ для досягнення цілей 

національно-патріотичного виховання 

Друковані засоби масової інформації (преса) — періодичні і такі, що 

продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю 

один та більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про 

державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації і вважається 

виданим, якщо він підписаний до виходу в світ і надрукований будь-яким 

тиражем. 

Починаючи детальний розгляд стратегій і тактик застосування преси в 

процесі національно-патріотичного виховання, по-перше варто зрозуміти її 

роль і цільове призначення: 

1. Поширення матеріалів які будуть створювати позитивний образ 

людини-патріота у суспільстві; 

2. Мотивація на вчинки, які притаманні особі, що вихована у національно-

патріотичному дусі; 

3. Популяризація національно-патріотичних заходів, що були та будуть 

проведені, тим самим закликаючи долучатись до них. 

По-друге потрібно простежити тенденції їх популярності у населення. Ні 

для кого не буде секретом, що основної цільовою аудиторією преси будуть 

перш за все громадяни старшого віку, для яких отримання інформації через 

друковані засоби масової інформації стало традиційним і зручним. На жаль, 

значний процент цього сегменту суспільства досі «хворіє» на пострадянський 

синдром, побічним ефектом якого є хвороблива система світосприйняття, що 

ґрунтується на матеріальних світоглядних цінностях радянської ідеології. 

У зв’язку із цим, варто ґрунтовно зайнятись вирішенням цього питання, так 

як, не зважаючи на роль держави у національно-патріотичному вихованні, 



виховувати майбутнє покоління мають перш за все їх батьки та найближчі 

родичі. Таким чином, дорослі та діти складають первинну та вторинну 

аудиторію відповідно. Первинною аудиторією вважають аудиторію, яка 

отримала інформацію безпосередньо від ЗМІ, і вона в свою чергу транслює 

інформацію іншим людям, які в свою чергу стають вторинною аудиторією, у 

якої самого контакту зі ЗМІ не відбувалось. Тобто практично, існує велика 

ймовірність того, що з однієї сторони на дитину буде в позитивному сенсі 

впливати певна освітня установа, а повертаючись додому вона вже чутиме 

розповіді про те «як добре було раніше». Така ситуація недопустима, тому, що 

існує великий ризик пошкодження та неправильної побудови дитячої 

світоглядної картини цінностей, яка ще перебуває на стадії формування.  

Враховуючи вище сказане, варто більш старанно зайнятись 

популяризацією патріотичних ідей серед дорослих людей. На жаль, зробити 

це набагато важче ніж з молоддю, для цього варто детальніше розглянути 

психіку та способи сприйняття інформації дорослою людиною. Основна 

складність полягає у матеріалістичному світогляді, меркантильності, які 

властиві для більшості представників дорослого покоління. Все це, є логічним 

спадком радянщини, гострих, соціально-економічних проблем 90-тих, й 

теперішньої ситуації політично-економічної кризи, а також великим ступенем 

дискредитації патріотичних сил.  

Зважаючи на ці обставини, можна виділити декілька методичних 

рекомендацій щодо використання ЗМІ  

1. Розвінчуйте міфи та ярлики навішані пропагандою Радянського Союзу 

на історію України, та історію загалом. Така практика призведе до 

реальної оцінки фактів-результатів діяльності режиму та знищить ілюзії 

у прихильників СРСР й головних символів тієї епохи. 

2. Оперуйте чіткими логічними зв’язками з достовірних фактів. 

Надважливим завданням є побудувати позитивний зрозумілий образ 

національно-патріотичного виховання у головах старшого покоління. 



Варто апелювати до практичної користі, яку приносять заходи 

інформація про які буде міститись у друкованих виданнях. 

1.2. Окремі аспекти застосування інтернет-ЗМІ як інструмента 

національно-патріотичного виховання 

 ЗМІ в інтернеті та друковані засоби масової інформації дуже сильно 

різняться між собою. Для кращого розуміння стратегії їх використання 

потрібно зрозуміти в чому полягають їх головні відмінності: 

1. Цільова аудиторія.  

Люди які застосовують мережу Інтернет як засіб масової інформації, це особи 

, в більшості випадків середнього та молодшого віку, однак більшість все ж за 

останніми. Це в першу чергу пояснюється тим, що вони народились у час 

бурхливого розвитку інформаційних технологій, і періоду так званого 

«юнацького максималізму», який проявляється у вигляді спроб протиставити 

себе усьому світу, відкидаючи усі його уставлені традиції, включаючи 

«традиційні» джерела інформації. 

2. Доступність для публікації матеріалу. 

Загальновідомо, що для того щоб розмістити певну інформацію в газеті 

потрібно пройти певну процедуру, і в залежності від того, чи це буде 

оголошення про продаж квартири, чи стаття, залежить складність цієї 

процедури. Наприклад, якщо ви вважаєте себе талановитим літератором, 

проте головний редактор газети так не думає, то світ ніколи не побачить ваші 

твори, якщо ви користуватиметесь тільки друкованими виданнями. А в 

Інтернеті опублікувати матеріал набагато простіше, оскільки ЗМІ 

створюються звичайними людьми, які роблять це без чийогось формального 

дозволу, незалежно від наявної відповідної спеціалізації. 

3. Надзвичайно велика кількість платформ та форматів для інформації. 



Поширювати та популяризувати ідеї та заходи пов’язані із національно-

патріотичним вихованням в Інтернеті можна багатьма способами.  

 Окрім веб-сайтів на яких у зручній для відвідувача формі можна 

розміщати будь-які оголошення, анонси, та просто інформацію для 

ознайомлення. Варто зайнятись пошуком відвідувачів майбутніх заходів у 

соціальних мережах. Розберемось у цьому на прикладі Facebook, який почав 

стрімко набирати популярність серед українців. У творінні Марка Цукерберга 

існує можливість вибору формату сторінку для певної цілі: «подія», 

«сторінка», «захід», «група», і.т.д. Наприклад, організовуючи одиночний 

вишкіл, Ви можете створити «захід», і через нього поширювати інформацію та 

запрошувати людей. Також, існує можливість, дивитись орієнтовну кількість 

людей, а також комерційно поширювати ваш захід, і  ще багато інших 

корисних інструментів. Отже, розібравшись з усіма можливостями виходить 

доволі зручна платформа для поширення інформації. Для кращого ефекту 

потрібно використовувати усі популярні серед молоді соціальні мережі, кожна 

з яких має свою специфіку, наприклад, Instargam – сюди краще за все 

завантажувати фотографії із заходів та вишколів національно-патріотичного 

виховання, заохочуючи людей, таким чином, брати в них участь.  

 Дізнавшись про інфраструктуру для розповсюдження інформації, 

потрібно дослідити методику її подання. Для того щоб національно-

патріотичне виховання не здавалось для молоді чимось нудним та 

нав’язливим, потрібно зробити так, щоб патріотизм «завжди залишався у 

тренді», «був модним». Тут не варто перебільшувати з ідеологічним 

навантаженням та апелюванням до патріотичних почуттів. Справа в тому, що 

у підлітковий період індивід представляє із себе хоч і піддатливий, проте й 

дуже тривкий матеріал. Дуже важливо не відбити бажання сприймати 

патріотичні ідеї, так як в цьому випадку налагодити подальший діалог буде 

значно важче. Отже, у період ставлення людини у соціумі національно-



патріотичні ідеї мають бути органічно вплетені у ще не сформований світогляд 

представника майбутньої еліти українського народу. 

  



2. Поширення ідей національно-патріотичного виховання через 

телебачення та кінематограф 

2.1. Реалізація програми національно-патріотичного виховання через 

телемовлення та радіомовлення 

 Не зважаючи на невпинний розвиток ЗМІ в Інтернеті, більшість 

експертів вважають, що оцінюючи кількість аудиторії, пальму першості серед 

усіх засобів масової інформації слід віддати телебаченню та радіо-

транслюванню. Безсумнівно, вже для десятків поколінь телевізор та 

радіоприймач стали основними пристроями, що застосовуються для 

отримання інформації. Їх аудиторія надзвичайно широка: сюди входить і 

певний відсоток молоді, і більша половина дорослого населення та людей у 

віці. Це пов’язуються із дуже вдалим способом подачі інформації по 

телевізору: візуалізацію зображення поєднано з аудіо супроводом, що 

дозволяє зробити процес сприймання інформації максимально ефективним. 

Радіо здебільшого використовується людьми, що зайняті монотонною 

роботою і слухають його «на фоні», такий спосіб отримання інформації є не 

ефективним для запам’ятовування точних даних, однак і він працює в певній 

мірі через ефект «пасивного слухача», інформація у пам’яті слухача все ж 

відкладається, хоч і фрагментарно. 

 Для того, щоб ці два потужні джерела інформації слугували для 

прищеплення людям національно-патріотичного виховання, потрібно зробити 

наступне: 

1. Перш за все потрібно припинити трансляцію проросійських і відверто 

ворожих українцям джерел інформації. Очевидно, що набагато легше 

займатись патріотичним вихованням, коли відсутній інший 

інформаційний суб’єкт, що займається поширенням ідей, що 

кардинально протилежних нашим , до того ж постійно дезінформує 

аудиторію. 



2. Потрібно зайнятись створення національно-патріотичних теле- та 

радіопрограм, доручивши цю відповідальну справу кваліфікованим 

працівникам, що зможуть на повну використати потенціал телевізора 

як цікавого та популярного засобу отримання інформації, а також 

трансформують телевізійну програму у зручний для радіо формат. 

3.  Для того щоб створити формат програми, який добре сприйматись, 

варто створювати їх використовуючи методичні рекомендації для 

поширення інформації через пресу, це логічно, оскільки цільова 

аудиторія досить схожа, хоча середній вік усіх телеглядачів та 

радіослухачів менший за аналогічний показник читачів преси. 

4. Національно-патріотичні телепрограми мають бути різноманітними: 

потрібно знімати і ефіри з місць проведення патріотичних заходів, і 

влаштовувати інтелектуальні змагання з Історії України, а також 

збирати телешоу з обговорення актуальних питань, запрошуючи 

представників різних верств населення. Аналогічно і з радіоефірами. 

5. Показ фільмів які були відзняті в період незалежності, де однією з 

головних тем є патріотизм. Про що й піде мова у наступному 

підпункті. 

До всього вище написаного потрібно, варто додати, що на цей момент в 

Україні виступає величезна кількість добре відомих і мало відомих музичних 

гуртів, в репертуарі яких є багато чудових патріотичних пісень. Віддаючи 

особливу перевагу молодим, проте талановитим гуртам варто сприяти їх 

розвитку: найкращі їх мелодії мають грати на популярних радіостанціях, 

таким чином буде виконуватись одразу два завдання: допомога молодим 

музичним гуртам, в яких немає достатньо коштів на свою рекламу й 

національно-патріотичне виховання, за допомогою радіо. 

2.2. Патріотичний підтекст у вітчизняних фільмах 

У незалежній Україні було створено багато фільмів, які в свою чергу 

були визнані на міжнародних кінофестивалях та навіть відправлялись у списки 



з яких обирали фільм, що буде номінований на премію «Оскар». Багато з цих 

фільмів є справжніми шедеврами, що чомусь несправедливо забуті, тому їх 

варто повертати на екрани. В особливості фільми, що плекають національно-

патріотичні почуття у громадян. Нижче буде коротко розглянуто найкращі 

зразки фільмів, що представляють собою прекрасні, повчальні-виховні, та 

освітні зразки Вітчизняного кіномистецтва. 

1.Червоний. 1947 року до ГУЛАГу потрапляють двоє українців. 

Головний герой — воїн УПА Данило Червоний. Інший українець — Віктор 

Гуров, радянський льотчик з Чернігова, літак якого було збито над позиціями 

ворога і його вважають дезертиром, який був у полоні. Гуров 

вважає Сталіна героєм і вірить у те, що військовий суд помилився. Обидва 

герої мусять пройти крізь пекло і нелюдські умови каторги, 

переслідування кримінальних ватажків, підлість, зраду і відчай. 

Данило знаходить в собі сили протистояти репресіям начальника табору 

і робить відчайдушну спробу вирватися на волю, піднявши перше повстання у 

таборі. У фільмі Червоний глядач спостерігає класичну боротьбу людини та 

системи, протистояння командира УПА та ГУЛАГу в обличчі начальника 

табору. Фільм вчить бути відданим своїм ідеям до кінця, показує героїзм та 

мужність вояків які незважаючи на те, що їх боротьба за Українську 

державність зазнала поразку, не зрікаються своїх суджень, та незважаючи ні 

на що показують фанатичну вірність Україні та її традиціями. 

2. Кіборги. Цей фільм оповідає про історії людей, які захищали свою 

Батьківщину у Донецькому аеропорту. Пов’язані зі «своїми» лише одною, 

так званою «дорогою життя», «Субота», «Гід», «Мажор», «Псих», «Старий», 

«Серпень», «Редут», «Богема» та інші, протистоять переважаючим силам 

ворога, та інколи безглуздим наказам командування «не стріляти» у 

наступаючого противника. 

 Важливим з точки зору національно-патріотичного виховання є не 

тільки надвисокі моралі якості бійців, а психологічний аспект у житті кожних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%92%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


з них. Одні фанатично віддані захисту України, інші ж занурені у рутину. 

Солдати мають забути про суперечки між собою, щоб об’єднатись у 

потужний щит, що захистить Україну від окупантів. Фільм надихає 

героїзмом не тільки молоде покоління, а й дорослих, та нагадує, що ніхто не 

має права забувати про свій святий обов’язок перед Батьківщиною. 

3. «Олекса Довбуш: Легенда Карпат». Це   пригодницький історичний 

фільм, який розповідає про ватажка визвольного руху карпатських опришків 

у XVIII столітті Олексу Довбуша. Фільм про «українського Робін Гуда» 

популяризує героїчні сторінки боротьби українського народу про його 

загарбників. У даному випадку ми бачимо ватажка повстання, якому не 

байдужі страждання рідного народу, в результаті чого він вирішує сам 

навести справедливість. Фільм вчить бути хоробрим, справедливим та 

залишатись на стороні добра навіть у найскрутніші моменти життя та ніколи 

не втрачаючи надію на краще. До того ж, фільм ставить на меті 

популяризацію героїчних сторінок історії про боротьбу українського народу 

за свою незалежність та самобутність. 

 4. Крим, як це було. Це історія офіцерів, солдатів та матросів, які під час 

захоплення Криму не зрадили свою присягу на вірність народу України. 

Продовжуючи виконання своїх військових обов’язків на землі, морі та в 

повітрі, безпосередні учасники розповідають про окупацію українського 

Криму. Особлива цінність цього фільму, полягає у тому, що там зображується 

правда, якою б вона не була, є можливість спостерігати всю хронологію подій: 

від перших «зелених чоловічків» аж до «референдуму під дулами автоматів». 

У кінокартині зображується поведінка тих людей які за гроші готові зрадити 

свою Батьківщину, і тих які навіть під страхом смерті не зрадять присягу, а 

отже молодому поколінню є з кого брати приклад. Говорити про ті події не 

просто можна, але й треба, оскільки ніхто не має права забувати про 

міжнародний злочин, що вчинив наш східний сусід. 



 5. «Поводир, або Квіти мають очі» — 

український історичний драматичний фільм, в основу сюжету якого 

покладено мандри Радянською Україною американського хлопчика та 

українського сліпого музики напередодні та під час Голодомору. У фільмі 

описуються реальні події грудня 1930 року, коли комуністами було підступно 

розстріляно з’їзд сліпих кобзарів та їх поводирів. Освітлення та обговорення 

трагічних сторінок нашої історії та усвідомлення жорстоких але повчальних 

уроків, які довелось засвоїти, є важливим аспектом процесі розбудови нашої 

держави у майбутньому. Всі громадяни нашої держави мають пам’ятати ці 

трагічні події через якій пройшов наш народ. 

  



ВИСНОВКИ 

До засобів масової інформації можна відноситись по-різному, одні 

звинувачують їх в усіх проблемах з якими стикається людство, вважають їх 

«четвертою владою», інші кажуть, що ми просто не здатні існувати без них, бо 

« хто володіє інформацією ― той володіє світом. Так чи інакше, ми не можемо 

ігнорувати роль ЗМІ у нашому житті, та маємо використовувати їх сильні 

сторони у справі національно-патріотичного виховання.  

Засоби масової інформації — потужна сила впливу на свідомість людей, 

засіб оперативного донесення інформації в різні куточки країни та світу, 

найбільш ефективний засіб впливу на емоції людини, здатний переконувати 

реципієнта щонайкраще. Особливо чітко це виявляється у відношенні 

електронних ЗМІ. У міру розширення технічних можливостей їх роль зростає. 

А за емоційним впливом на почуття і свідомість людей вони утримують поки 

пальму першості і збирають найбільшу аудиторію. У засобах масової 

інформації, а особливо на телебаченні питання про підвищення ефективності 

виступів тісно пов’язані з рівнем організації творчого процесу, форм і засобів 

соціально-політичного виховання журналістського, художнього і технічного 

персоналу. Перш за все це відбір проблем, розв’язання яких може підтримати 

і підказати аудиторія. 

У нашій державі переважає раціональна модель комунікацій, розрахована на 

переконання людей за допомогою інформування та аргументації, 

побудованою згідно із законами логіки. Ця модель відповідає сформованому 

тут типу менталітету і політичної культури людей. Вона передбачає 

змагальність різних ЗМІ в боротьбі за увагу і довіру аудиторії. Проте іноді, в 

певних ситуаціях, як наприклад робота з молоддю та дітьми застосовують 

методи переважно емоційного впливу, що може затьмарити раціональні 

доводи та аргументи. Однак, все ж основний процес ЗМІ здійснюють через 

інформаційний процес. Основними етапами цього процесу є одержання, 

відбір, препарування, коментування відомостей. Від того, яку інформацію, в 



якій формі і з якими коментарями отримують суб’єкти щодо яких 

здійснюється процес національно-патріотичного виховання, багато в чому 

залежать їх подальші дії.  

 Тож раціонально застосовуючи методи подачі інформації, залежно від 

соціального статусу, віку аудиторії, та типу інформації ми зможемо ефективно 

застосовувати ЗМІ як інструмент національно-патріотичного виховання. 
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