
СИСТЕМА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 

Формування ціннісного ставлення особистості до свого народу, Батьківщини, 
держави, нації як головної тенденцієї патріотичного виховання 

 
Кожний громадянин, де б він не працював, якими б глибоко мирними не були 
його інтереси і захоплення, - завжди є вірним захисником своєї Вітчизни, 
готовим у будь-яку хвилину взяти в руки зброю і стати на її захист. 

В.Сухомлинський. 
 

Патріотизм введений в ранг національно значимої і об’єктивно необхідної 
цінності. 

Патріотизм – це вища форма вияву духовності, це моральний фундамент 
суспільної і державної будівлі, опора її життєспроможності. 

Патріотизм не закладений в генах, це явище соціальне, і тому не 
успадковується, а формується. 

Патріотизм – це любов до Батьківщини, свого народу, турбота про його 
благо, сприяння становленню й утвердженню України як суверенної, правової 
держави, готовність відстояти її незалежність, служити і захищати її, розділити 
свою долю з її долею. 

Критеріями патріотизму є любов, вірність і служіння Батьківщині, турбота 
про забезпечення цілісності і суверенітету України, піклування про її постійний 
розвиток на шляху демократичного національного відродження, сприяння 
гармонізації державних , суспільних та особистісних інтересів у повсякденному 
житті. У випадку загрози національній безпеці патріотизм проявляється у 
готовності служити Україні, встати на її захист, визнанні пріоритету суспільних і 
державних інтересів над особистими. 

Формування патріотизму відбувається в рамках системи патріотичного 
виховання. 

Система патріотичного виховання 
І. Мета. 

Метою патріотичного виховання є становлення патріота України, готового 
прийняти її минуле і сьогодення, щоб творити майбутнє, відстоювати 
територіальну цілісність, сприяти єднанню українського народу як державної 
нації. 

ІІ. Завдання. 
Мети патріотичного виховання можна досягти шляхом реалізації 

таких виховних завдань : 
1. У напрямку «Духовно-патріотичне виховання»: 
- формування духовних цінностей українського патріота: етнічної та національної 

самосвідомості, любові до рідної землі, українського народу, його історії, 
Української Держави,  родини, 

- успадкування духовних та культурних надбань українського народу; 
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- формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як 
духовного коду нації; 

- підтримання кращих рис української нації — працелюбності, прагнення до 
свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини; 

- визнання духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності культурної 
спадщини та майбутнього. 
 
ІІ. У напрямку «Героїко-патріотичне виховання»: 

 утвердження поваги до історичного минулого України на прикладах героїчної 
історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини; 

 відновлення і вшанування національної пам’яті; 
 утвердження в свідомості громадян об’єктивної оцінки ролі українського 

війська в українській історії, спадкоємності розвитку Збройних Сил у 
відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої 
доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної 
республіки, Січових стрільців, Української повстанської армії до часів 
незалежності; 

  виховання гордості за свій народ, формування готовності до подвигу в ім’я 
Батьківщини, маючи на увазі подвиг миттєвого пориву  та подвиг 
повсякденного труда. 
ІІІ. У напрямку «Військово-патріотичне виховання»: 

- формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання 
громадянського та конституційного обов’язку щодо відстоювання національних 
інтересів та незалежності держави; 

- відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили 
військово-патріотичного виховання молоді. 
ІV. У напрямку «Громадянсько-патріотичне виховання»: 

- визнання верховенства права, формування правової культури, шанобливого 
ставлення до Основного Закону України, державної символіки – Герба, 
Прапора, Гімну України та історичних святинь; 

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та 
її патріотичною відповідальністю; 

- виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, 
бездуховності, антигромадської діяльності; 

- створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, 
високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, 
авідтак, держави; 

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій. 
 

ІІІ. Принципи. 
У процесі організації патріотичного виховання рекомендується 

дотримуватись таких принципів: 
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 національної спрямованості (передбачає формування національної 
самосвідомості, виховання любові до рідної землі, свого народу, шанобливе 
ставлення до його культури); 

 гуманізації виховного процесу (вихователь зосереджує увагу на дитині як вищій 
цінності, враховує її вікові та індивідуальні особливості й можливості, не форсує 
її розвитку, спонукає до самостійності, задовольняє базові потреби дитини, 
виробляє індивідуальну програму її розвитку, стимулює свідоме ставлення до 
своєї поведінки, діяльності, патріотичних цінностей); 

 самоактивності і саморегуляції (педагог сприяє розвитку у вихованця суб’єктних 
характеристик; формує здатність до критичності й самокритичності, до 
прийняття самостійних рішень; поступово виробляє громадянську позицію 
особистості, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках); 

 культуровідповідності (передбачає єдність патріотичного виховання з історією 
та культурою народу, його мовою, народними традиціями та звичаями, які 
забезпечують духовну єдність, наступність і спадкоємність поколінь; 

 полікультурності (інтегрованість української культури у європейський та 
світовий простір, створення для цього необхідних передумов: формування 
толерантного ставлення до культури, мистецтва, вірування інших народів; 
здатність сприймати українську культуру як невід’ємну складову культури 
загальнолюдської). 

 соціальної відповідності (обумовлює необхідність узгодженості змісту і методів 
патріотичного виховання реальній соціальній ситуації, в якій організовується 
виховний процес). 

ІV Соціальні інститути в системі формування патріотизму 
На реалізацію завдань патріотичного виховання працює низка виховних 

інститутів: сім’я, родина, Церква, територіальна громада, громадські 
об’єднання, зокрема дитячі та молодіжні, засоби масової інформації, держава 
та навчальний заклад. Кожен з цих інститутів має певні пріоритети у вихованні, 
конкретизує вказані виховні завдання, відбирає і використовує різні методи та 
форми виховного впливу. 

 
V. Урахування вікових особливостей в процесі патріотичного виховання 

Процес формування ціннісних орієнтацій є невід’ємною складовою 
частиною розвитку особистості, її відносин, спрямованості. 

У підлітковому віці виховується духовно осмислений, рефлексивний 
патріотизм, який поєднує любов до свого народу, нації, Батьківщини з почуттям 
поваги до інших народів, своїх і чужих прав та свобод. 

У старшому шкільному віці пріоритетними рисами ціннісного ставлення 
до Батьківщини є відповідальність і дієвість. Старшокласники не лише 
ідентифікують себе з українським народом, але й прагнуть жити в Україні, 
пов’язати з нею свою долю, служити Вітчизні на шляху її національного 
демократичного відродження; працювати на її благо, захищати її; поважати 
Конституцію України і виконувати норми Законів; бережно ставитись до етно-
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етичної культури народів України; володіти рідною та державною мовою; 
визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу, демократію, 
справедливість. 

 
VІ. Методи і форми патріотичного виховання 

Процес патріотичного виховання здійснюється в навчальній, позакласній і 
позашкільній діяльності Весь освітній процес має бути насичений різними 
аспектами патріотичного виховання. 

З метою організації патріотичного виховання молоді в позакласній роботі 
рекомендуємо проводити: 

 
1.У напрямку «Духовно-патріотичне виховання»: 

- лекції, бесіди ("Я – патріот держави України", "Моя рідна Україна", "Знати і 
поважати Герб своєї Вітчизни, її прапор і гімн", "Наша вітчизна –Україна", 
"Державна символіка Батьківщини",  "Патріотизм – нагальна потреба України", 
"Моя земля – земля моїх предків", "Україно, матінко моя", "Символи України", 
"І синє небо, і жовте колосся", "Народні символи" тощо); 

- семінари, «круглі столи», конференції ("У пам’яті світ врятований", "Утверджувати 
ідеали культури миру – служити миру", "Люблю я свій народ – ціную його 
звичаї"); 

- години спілкування ("Я – громадянин і патріот держави", "Я –українець!", Можна 
все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки Батьківщину!"); 

- заходи, які виховують любов до української мови: “Свято рідної мови”, Мужай 
прекрасна наша мово”, “Шевченкове слово”, “Літературні вечорниці”, 
“Тиждень української мови” – конкурс на кращий мовний плакат, конкурс 
декламаторів, конкурс на кращу розповідь української народної казки, вечір 
українських загадок, прислів’їв, приказок, повір’їв, легенд, народних прикмет; 
екскурсії до країни Мови із зупинками на станціях Лексики, Фразеології, 
Етимології; зустрічі з письменниками, поетами; філологічні мікроекспедиції – 
записати назви окремих предметів давнини, зібрати прислів’я, приказки, 
загадки, поширені в даній місцевості з наступним обговоренням їх в класі, або 
на засіданнях гуртка; мовні екскурсії, завдання яких виявити неграмотні, 
неоковирні вислови в об’явах, рекламах, вивісках, тощо; стенди “Як ми 
говоримо”; 

- форми роботи, пов’язані з вивченням історії рідного краю і народу: історичне 
краєзнавство: відвідання місць історичних подій, вивчення літератури, 
збирання документів та матеріальних пам’яток, замальовування чи 
фотографування історично цінних об’єктів, виготовлення схем, макетів, 
щомісячного історичного календаря, влаштування виставок, заочних 
подорожей, складання історії свого роду, участь в роботі гуртків, етнографічного 
та фольклорного ансамблів, оформлення кімнат народознавства, світлиць, 
архівно-пошукова робота, екскурсії до музеїв; випуск плакатів, буклетів, газет за 
матеріалами пошукової діяльності тощо. 
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2. У напрямку «Героїко-патріотичне виховання»: 

- уроки пам’яті, уроки мужності, уроки козацької звитяги («Герої сьогодення», 
«Герої не вмирають», «Лицарі Майдану», «Небесна сотня»), інтелектуальні 
вікторини «Гордимося подвигами предків»; 

- зустрічі з родичами загиблих захисників Батьківщини; акції з метою 
упорядкування меморіальних комплексів, пам’ятників, братських могил, інших 
поховань захисників Вітчизни; 

- святкування Дня Конституції, Дня незалежності України, Дня збройних сил 
України, Дня призовника, Дня захисника Вітчизни, дня пам’яті Героїв Крут, Дня 
Героїв, Дня Козацтва, ювілейних дат визначних постатей української історії. 
 
3. У напрямку «Військово-патріотичне виховання»: 

- патріотичні клуби, участь у Пласті, юний рятівник, “Котигорошко”, фестивалі 
патріотичної пісні, змагання з військово-прикладних видів спорту, літні 
військово-спортивні табори, участь у військово-спортивних іграх «Козацькі 
забави», «Сокіл»(«Джура»), участь у фізкультурно-оздоровчих спортивних 
комплексах “Козацький гарт”, «Нащадки козацької слави», екскурсії до музеїв 
військових частин, зустрічі з учасниками бойових дій; 

- лекції, бесіди ("Я – захисник  держави Україна", "За Україну, за її волю за честь за 
славу за народ", «Професія – захист Вітчизни»). 
 
4. У напрямку «Громадянсько-патріотичного виховання»: 

- вивчення Конституції України, клуби юних юристів, дипломатів, загони ЮДМ, 
шкільні штаби порядку, зустріч з депутатами, працівниками правоохоронних 
органів, дискусії: “Чи варто завжди дотримуватись букви закону?”, “Що значить 
бути патріотом?”, “Свобода чи вседозволеність?”, теоретичні конференції: 
“Україна суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава”, 
“Суть громадянського суспільства”, захист рефератів: “Найважливіші функції 
Української держави”, “Проблеми та спрямованість нашої економіки”, 
“Свобода та особиста недоторканість громадян”. 
 

VІІ. Результатом патріотичного виховання має бути сформованість почуття 
патріотизму, яке означає прояв особистістю любові до свого народу, поваги до 
українських традицій, відчуття своєї належності до України, усвідомлення 
спільності власної долі з долею Батьківщини, досконале володіння українською 
мовою, здатність захищати Україну. 

 
VІІІ. Нормативно-правові акти: 

Конституція (Основний Закон) України. Прийнята Верховною Радою України 28 
червня 1996 року; Декларація прав дитини. Проголошена Генеральною 
Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року; Конвенція 
про права дитини. Прийнята  Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних 
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Націй 20 листопада 1989 року; Наказ МОН України від 07.09.2000 №439 "Про 
затвердження рекомендацій щодо порядку використання державної символіки 
в навчальних закладах України". 


