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ВСТУП 

 

Серед виховних напрямів сьогодні найбільшої актуальності набуває 

патріотичне, громадянське виховання як основоположні, що відповідають 

нагальним вимогам та викликам сучасності, закладають підвалини для 

формування свідомих нинішніх і прийдешніх поколінь.  

Інтеграційні процеси в Україні відбуваються на фоні сплеску 

патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, культури, традицій і 

звичаїв українського народу.  

Сьогодні потрібні нові підходи до виховання патріотизму як почуття і 

як базової якості особистості. Оскільки 40 % від загального обсягу 

виховних впливів на особистість дитини здійснює освітнє середовище, то і 

відповідальність покладається більша, і можливостей відкривається більше.  

Важливо, щоб ПТНЗ став для кожного учня осередком становлення 

громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, 

розбудовувати країну як суверенну, незалежну, правову, соціальну 

державу, сприяти єдності та встановленню громадянського миру й злагоди в 

суспільстві.  

Методичні рекомендації містять матеріали щодо реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді, розкриття сутності, 

мети, завдань та принципів національно-патріотичного виховання. 

Обґрунтовуються проблеми оновлення змісту і форм виховання, що мають 

на меті формування в учнів національної свідомості й самосвідомості, 

патріотичних почуттів. 

Методичні рекомендації призначені для викладачів, майстрів 

виробничого навчання, вихователів, методистів, а також усіх, хто 

причетний до великої справи навчання та виховання.  
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РОЗДІЛ І. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ  

ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ПТНЗ 

 

2.1. Сутність національно-патріотичного виховання, його мета, 

завдання та принципи 

 

Патріотизм – одне з найбільш глибоких людських почуттів. Як 

правило, це поняття розуміють як відданість і любов до Батьківщини, до 

свого народу, гордість за їхнє минуле й сьогодення, готовність до її захисту. 

Це почуття є одним із найважливіших духовних надбань особистості. Воно 

характеризує вищий рівень розвитку особистості й проявляється в її 

активно-діяльнісній самореалізації на благо Батьківщини.  

Філософи й політологи визначають патріотизм як суспільний і 

моральний принцип, який характеризує ставлення людей до своєї країни та 

виявляється в певному способі дій і складному комплексі суспільних 

почуттів, що узагальнено називається любов'ю до Батьківщини. Це одне з 

найглибших почуттів, що закріплювалося століттями й тисячоліттями 

розвитку відокремлених етносів. Це соціально-політичне явище, якому 

притаманні природні витоки, власна внутрішня структура, що в процесі 

суспільного розвитку наповнювалася різним соціальним, національним і 

класовим змістом. 

Психологи визначають патріотизм як певне моральне ставлення й 

оцінку особистістю елементів Вітчизни. Патріотичне 

почуття,соціально-моральне у своїй основі, особистість набуває не лише 

шляхом біологічної спадковості, а неодмінно під впливом соціального 

середовища, виховання (соціалізації) у широкому розумінні слова. 

Нині патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному 

оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, 

яке передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, 

правової культури особистості, розквіту національної самосвідомості і 

ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини.  
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Невід’ємною складовою патріотизму є національна свідомість. 

Національна свідомість - це сукупність соціальних, економічних, 

політичних, моральних, етичних, філософських, релігійних поглядів, норм 

поведінки, звичаїв і традицій, ціннісних орієнтацій та ідеалів, в яких 

виявляються особливості життєдіяльності націй та етносів. 

Основними складовими національної свідомості виступають: 

- сприйняття оточуючого світу та ставлення до нього; 

- усвідомлення національно-етнічної належності; 

- ставлення до історії та культури своєї національно-етнічної 

спільноти; 

- ставлення до представників інших націй і національностей; 

- патріотичні почуття та патріотична самосвідомість; 

- усвідомлення національно-державної спільності. 

Визначальною рисою українського патріотизму має бути його дієвість, 

спроможна перетворювати почуття в конкретні справи та вчинки на користь 

держави. Справжній патріот повинен мати активну життєву позицію, своїми 

справами та способом життя сприяти якісним змінам ситуації в країні на 

краще. Для формування такої свідомості особистості має бути успішно 

реалізована цілісна система патріотичного виховання. 

В основу патріотичного виховання мають бути покладені історичні й 

культурні цінності, традиції і звичаї народу, значення яких зростає в умовах 

європейської інтеграції України. У зв’язку з цим патріотичне виховання є 

важливим державним завданням. 

Головною тенденцією патріотичного виховання є формування 

ціннісного ставлення особистості до своїх Батьківщини, держави, народу, 

нації. Системне духовно-морального виховання має базуватися на 

цінностях духовної культури українського народу. Позитивним явищем 

сучасної освіти є те, що в новій системі цінностей, яка формується в 

молодого покоління, чільне місце посідають ідеї християнства. 
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Одним із покликань української національної системи освіти та 

виховання є завдання пробуджувати і виховувати в кожної дитини 

патріотичні якості, цінності:  

- любов до батька і матері, родичів, своїх предків, рідної природи, 

землі;  

- любов до рідної мови, культури, народу, пошану до його історичного 

минулого, національних традицій, звичаїв;  

- глибоке усвідомлення своєї національної приналежності, відчуття 

єдності з представниками своєї нації;  

- турботу про добре ім’я - своє і своїх друзів та краян, збереження своєї 

людської і національної гідності, честі;  

- активну діяльність з метою розвитку рідної культури, мистецтва, 

науки, демократії, державотворчих процесів;  

- боротьбу за підвищення духовності і добробуту всіх українців, 

представників національних меншин України;  

- синівську любов до України – Батьківщини, готовність захищати від 

ворогів рідну землю, здатність на подвижництво, героїчні справи в ім’я 

свободи і незалежності України;  

- готовність боротися з неправдою, злом, потворністю в будь-яких 

формах, спростовувати антиукраїнські, антинаукові версії, ідеї, шкідливі і 

ворожі для нашого народу, Батьківщини. 
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Основними документами у сфері освітньої політики щодо 

патріотичного виховання підростаючого покоління є такі: 

• Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року, схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344; 

• Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного 

виховання молоді, схвалена Указом Президента України від 25 жовтня 2002 

року № 948;  

• Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 

2015 року;  

• наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 «Про 

затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної 

символіки в навчальних закладах України»; 

• розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року     

№ 360 «Про затвердження плану заходів на 2013–2015 роки з підготовки і 

відзначення 70-ої річниці визволення України від фашистських загарбників 

та 70-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років»; 

• програма патріотичного виховання учнівської та студентської молоді 

в навчальних закладах України, затверджена наказом Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх 

справ України  21 жовтня 2013 року № 1453 /716 /997; 

• положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку 

військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затверджене наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 червня 2012 

року № 687; 

• положення про Всеукраїнську військово-спортивну гру «Патріот», 

затверджене наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

оборони України, Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді від 5 

квітня 2004 року № 274/112/10; 
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• методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України від 

25.07.2014 № 1/9-376 «Методичні рекомендації з питань організації 

виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році». 

Метою патріотичного виховання є становлення громадянина-патріота 

України, готового самовіддано будувати її як суверенну, незалежну, 

демократичну, правову, соціальну державу; забезпечувати її національну 

безпеку; знати свої права та обов’язки, цивілізовано відстоювати їх; сприяти 

єднанню українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві. 

Саме тому зусилля педагогів повинні бути спрямовані на утвердження 

в Україні патріотизму, посилення моральної складової в загальній системі 

формування у молоді національної гідності, готовності до виконання 

громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис 

громадянина Української держави, успадкування духовних надбань 

українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття 

соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної, 

інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури.  

Патріотичне виховання належить до пріоритетних напрямів 

національної системи виховання та передбачає формування патріотичних 

почуттів, любові до свого народу, глибокого розуміння громадянського 

обов’язку, готовності відстоювати державні інтереси Батьківщини. До 

засобів патріотичного виховання належать рідна мова, вітчизняна історія, 

українська література, рідна природа, українська культурно-духовна 

спадщина тощо. Важливим завданням виховання учнівської молоді є також 

подолання в учнів недовіри й підозрілості у ставленні до інших народів і 

націй, сприяння толерантності міжнаціональних відносин в умовах 

багатонаціональної держави.  

Завдання патріотичного виховання:  

– забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в 

Україні відповідно до її інтересів та можливостей;  
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– виховання правової культури, поваги до Конституції України, 

Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та 

історичних святинь;  

– сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування 

духовних та культурних надбань українського народу;  

– формування мовної культури, оволодіння та вживання української 

мови як духовного коду нації;  

– формування духовних цінностей українського патріота: почуття 

патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його 

історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і 

сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих 

зразків культурної спадщини;  

– відновлення та 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, її 

громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ 

Української народної республіки, Січових стрільців, Української 

повстанської армії до часів незалежності;  

– формування психологічної та фізичної готовності молоді до 

виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо 

відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення 

престижу, розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;  

– відродження, розвиток українського козацтва як важливої 

громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;  

– забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до 

батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з 

особливими потребами; – консолідація діяльності органів державного 

управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських 

організацій щодо національно-патріотичного виховання;  
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– підтримання кращих рис української нації – працелюбності, 

прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та 

родини;  

– створення умов для розвитку громадянської активності, 

професіоналізму, високої мотивації до праці як основи 

конкурентоспроможності громадянина, держави;  

– виховання здатності протидіяти проявам аморальності, 

правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;  

– створення умов для посилення патріотичної спрямованості 

телерадіомовлення та інших засобів масової інформації під час висвітлення 

подій та явищ суспільного життя;  

У процесі організації патріотичного виховання необхідно 

дотримуватись таких принципів:  

– національної спрямованості – передбачає формування національної 

самосвідомості, виховання любові до рідної землі, свого народу, шанобливе 

ставлення до його культури;  

– гуманізації виховного процесу – педагог зосереджує увагу на дитині 

як вищій цінності, враховує її вікові та індивідуальні особливості й 

можливості, не форсує її розвиток, спонукає до самостійності, задовольняє 

базові потреби дитини, виробляє індивідуальну програму її розвитку, 

стимулює свідоме ставлення до своєї поведінки, діяльності, патріотичних 

цінностей;  

– самоактивності й саморегуляції – сприяє розвитку в учня суб’єктних 

характеристик; формує здатність до критичності й самокритичності, до 

прийняття самостійних рішень;  

– 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 
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передумов: формування у дітей та учнівської молоді відкритості, 

толерантного ставлення до культури, мистецтва, вірування інших народів; 

здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, сприймати 

українську культуру як невід’ємну складову культури загальнолюдської;  

– соціальної відповідності – обумовлює необхідність узгодженості 

змісту, методів патріотичного виховання в реальній соціальній ситуації, в 

якій організовується виховний процес. 

Патріотичне виховання молоді здійснюється за такими напрямами:  

– державний – базується на забезпеченні державою системи героїко- 

патріотичного виховання;  

– соціальний – ґрунтується на вивченні норм моралі, їх дотриманні, 

орієнтований на усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей та 

інтересів, виховання шанобливого ставлення до культури, історії, мови, 

звичаїв, традицій українського народу;  

– військовий – передбачає вивчення військової історії України, 

основних зразків техніки, озброєння Збройних Сил України, набуття 

початкових навичок користування ними, підвищення фізичної 

загартованості в інтересах підготовки до захисту Вітчизни;  

– психолого-педагогічний – ґрунтується на вивченні психологічних 

особливостей молоді, урахуванні їх у процесі підготовки юнаків до 

військової служби, проведенні методичної роботи з узагальнення та 

поширення передового досвіду героїко-патріотичного виховання, 

вдосконаленні форм і напрямів цієї діяльності;  

– правовий – передбачає формування глибоких правових знань, 

розвиток високої правової культури.  



 

12 

 

 

 



 

13 

2.2. Зміст і форми національно-патріотичного виховання; 

 

У процесі виховання учнівської молоді доцільно використовувати 

різноманітні форми і методи. 

Основні форми патріотичного виховання: 

 

Пріоритетну роль у роботі з учнями доцільно відводити активним 

методам, застосування яких ґрунтується на демократичному стилі 

взаємодії, сприяє формуванню критичного мислення, ініціативи й 

творчості. До таких методів відносять: соціально-проектну діяльність, 

ситуаційно-рольові ігри, соціограму, метод відкритої трибуни, 

соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, 

ігри-драматизації, створення проблемних ситуацій та ситуацій успіху, 

аналіз конфліктів та моделей стилів поведінки. Необхідною умовою 

підвищення ефективності патріотичного виховання учнів є залучення їх до 
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підготовки та проведення позакласних виховних заходів, спрямованих на 

формування патріотичних якостей, самоосвіту, самовиховання.  

Важливе місце у патріотичному вихованні займає участь учнів у 

масових заходах патріотичного змісту. Найбільш поширені масові заходи 

щодо патріотичного виховання учнів – це відзначення державних та 

релігійних свят, знаменних подій у житті школи, міста (селища), 

проведення читацьких конференцій, тематичних вечорів, вечорів запитань 

та відповідей, тижнів з різних навчальних предметів, зустрічей з видатними 

людьми, конкурсів, олімпіад, фестивалів, виставок, участь школярів в 

організації загальнодержавних свят – Дня Незалежності, Дня знань, Дня 

захисника Вітчизни, Свята Перемоги та ін. 

Показниками ефективності масових форм позакласної роботи у 

патріотичному вихованні учнівської молоді є активність учасників, 

емоційний вплив виховних заходів. Серед групових форм виховної роботи з 

патріотичного виховання найбільш поширені бесіди, зустрічі, диспути, 

«круглі столи», вечори запитань і відповідей, літературно-музичні 

композиції, гуртки за інтересами, обговорення телепередач, новинок преси, 

акції «Милосердя», пошукова діяльність, екскурсії, походи, заочні 

подорожі.  

Збагачення учнів патріотичними почуттями здійснюється під час 

засвоєння ними історичного матеріалу про героїчне минуле нашого народу, 

його прагнення до зміцнення могутності рідної країни, про його мужність у 

боротьбі з іноземними загарбниками. Для надання виховній роботі 

емоційного характеру варто використовувати яскравий фактичний 

матеріал, позитивні приклади патріотизму відомих історичних діячів, 

письменників, героїв національно-визвольних війн. Зустрічі з такими 

героями (ветеранами війни, праці, громадськими діячами, 

героями-захисниками України) мають ще більший вплив на патріотичні 

почуття учнів. У ході зустрічей відбувається оцінювання історичних явищ 

на основі принципів історичної достовірності, науковості, гуманізму, 

доброчинності, а також з позицій забезпечення взаємозв’язку між 



 

15 

поколіннями. Завдання педагога акцентувати увагу на питаннях про внесок 

нашої країни у світовий розвиток науки, культури, різних галузей 

виробництва. Під час таких зустрічей учні знайомляться зі своїми 

сучасниками, які стали взірцем патріотичного служіння Вітчизні. 

Патріотичні подвиги нелітературних героїв дають можливість учням 

реально пережити почуття прихильності до своєї землі, Батьківщини. 

Зустрічі з творчими людьми рідного краю – письменниками, митцями, 

музикантами – закликають до творчості.  

Під час проведення виховних заходів з учнями доцільно 

використовувати навчальні дебати, що є важливим засобом розвитку в 

учнів критичного мислення та навичок аргументованого висловлювання.  

Важливу роль у формуванні патріотичних поглядів та почуттів учнів 

відіграють дискусії – як спонтанні, викликані суспільними подіями, 

повідомленнями засобів масової інформації, так і спеціально організовані, 

до яких слід ретельно підготуватися: визначити тему, підготувати 

запитання для обговорення, щоб учні опрацювали відповідні літературні 

джерела, продумали свої виступи. Лише така підготовка дискусії дасть 

бажані результати.  

У формуванні патріотичних поглядів та переконань учнів суттєвим є 

створення ситуацій, в яких виникає потреба у відстоюванні ними своєї 

думки, у процесі чого починає складатися власна думка, зміцнюється 

внутрішня позиція, з’являється здатність до утвердження власних 

адекватних переконань щодо свого народу, своєї держави та світової 

спільноти. Під час таких дискусій формується культура мислення й 

культура мовлення, логіка учнів, виявляються їхні інтелектуальні здібності, 

відбувається зміна поглядів на суспільні явища, свою життєву, 

громадянську позицію; переоцінка цінностей. 

«Круглі столи», зазвичай, збирають учнів, які не обмежуються власною 

думкою у пошуках істини. Заздалегідь визначається тема для обговорення 

та коло питань. Учасники демонструють свої знання теми й перспективи її 

розвитку.  
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Творчий потенціал учнів найбільш реалізовується у гуртках за 

інтересами, провідними завданнями яких є: виховання фізично й морально 

здорової людини; засвоєння моральних цінностей, ідеалів, культурних 

традицій, етичних норм; формування естетичних смаків; створення 

атмосфери емоційної захищеності, любові; збереження родинних традицій, 

сімейних реліквій, вивчення родоводу, звичаїв, обрядів свого народу й 

народів, що населяють Україну; вивчення мови й шанування культури, 

національної літератури, мистецтва, преси, радіо, телебачення. 

Ознайомлення та вивчення під час екскурсій вітчизняних пам’яток світової 

культури формує в учнів гордість за національні реліквії, розуміння 

загальнолюдських цінностей. Для розвитку соціальної активності і 

поглиблення патріотичних почуттів важливим є заохочення школярів до 

діяльності в учнівському самоврядуванні, громадських молодіжних 

об’єднаннях, що сприяє поглибленню знань учнів з історії та культури 

народу, його традицій, формуванню патріотичних поглядів, переконань та 

почуттів, відповідної поведінки.  

З метою організації патріотичного виховання учнівської молоді в 

професійно-технічних навчальних закладів доцільно: 

 проводити лекції, бесіди («Я – громадянин-патріот незалежної 

держави України», «Пам’яті вдячні нащадки», «Моя рідна 

Україна», «Знати і поважати Герб своєї Вітчизни, Прапор, Гімн», 

«Наша вітчизна –Україна», «Державна символіка Батьківщини», 

«Твої права та обов’язки», «Патріотизм – нагальна потреба 

України», «Моя земля – земля моїх предків», «Україно, матінко 

моя», «Символи України» тощо); 

 семінари, «круглі столи», конференції («У пам’яті світ 

врятований», «Утверджувати ідеали культури миру – служити 

миру», «Люблю я свій народ – ціную його звичаї»);  

 уроки пам’яті («Їх славні імена в літописі Великої Вітчизняної», 

«Зростаємо громадянами-патріотами землі, що Україною 

зветься», «Наша вулиця носить ім’я героя війни», «Бойові 
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нагороди воїнів, полководців, які визволяли Україну від 

нацистів»);  

 екскурсії до музеїв військових частин, установ, підприємств, 

вищих навчальних закладів; 

  зустрічі з ветеранами війни, праці та військової служби;  

 походи місцями бойової слави; 

  пошукову роботу;  

 участь у роботі клубів та гуртків патріотичного спрямування;  

 акції з метою упорядкування меморіальних комплексів, 

пам’ятників, братських могил, інших поховань захисників 

Вітчизни; 

  години спілкування («Я – громадянин і патріот держави», «Я – 

українець!», «Можна все на світі вибирати сину, вибрати не 

можна тільки Батьківщину!»);  

 залучати дитячі й молодіжні громадські організації до 

соціального становлення дітей і молоді, розвитку духовності та 

зміцнення моральних засад, виховання любові й поваги до 

історії свого народу; 

  налагодити співпрацю з органами виконавчої влади, 

громадськими організаціями, закладами культури, освіти щодо 

героїко-патріотичного виховання учнівської молоді, пропаганди 

кращих здобутків українського суспільства. 

Одним із дієвих засобів національно-патріотичного виховання є 

проведення дитячих та молодіжних ігор у позаурочний час. Також зусилля 

педагогів мають бути спрямовані на реалізацію проектів щодо виховання 

учнів у дусі патріотичного обов’язку, готовності до військової служби та 

захисту України, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, 

правової держави. Виховання любові й пошани до державної символіки, 

ритуалів суверенної України посідає одне з чільних місць у системі 

патріотичного виховання учнів. Державна символіка покликана формувати 
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громадянську гідність, патріотичні почуття, впевненість молоді у 

майбутньому своєї держави. 

 

З метою організації національно-патріотичного виховання учнівської 

молоді та підвищення його ефективності необхідно щороку створювати та 

поновлювати план виховної роботи. План заходів з 

національно-патріотичного виховання, розроблений класним керівником, 

повинен враховувати вікові особливості учнів, рівень їх розумових 

здібностей, їх мотивацію та рівень сформованості патріотичних почуттів і 

національної свідомості. Для визначення рівня сформованості патріотичних 

почуттів та національної свідомості учнів можна використовувати 

різноманітні методи – власні спостереження, анкетування учнів і т.д. 

Анкета 

Як Ви розумієте патріотичне виховання? 

 

1. Як Ви розумієте патріотичне виховання? 

  А) любов до своєї батьківщини і служіння йому; 

  Б) нав'язування ідеології; 

  В) не знаю; 

2. Чи любите Ви свою країну? 

А) так. 

Б) ні. 

В) важко відповісти. 

3. Що означає для Вас «Батьківщина», «Вітчизна»? 

А) це місце, де народився або виріс; 

Б) це термінологія, що позначає місце народження або місце проживання; 

В) я не знаю, що це означає; 

Г) свій варіант ____________________________________________________ 

4. Вважаєте ви себе патріотом? У чому це проявляється? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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5. Чи пишаєтесь Ви тим, що Ви є громадянином України? 

А) так; 

Б) ні; 

В) важко відповісти. 

6. Чи знаєте Ви історію рідного міста? 

А) так; 

Б) ні; 

В) важко відповісти. 

7. Чи дотримується Ваша родина звичаїв та традицій нашого народу? 

А) так; 

Б)  важко відповісти;  

В)  ні. 

8.Чи поважаєте Ви українську мову? 

А) так;  

Б) важко відповісти; 

В)   ні. 

9.Чи спілкуєтесь Ви українською мовою? 

А) так;   

Б) важко відповісти; 

В)  ні. 

10.Чи вважаєте Ви службу в армії обов’язком громадянина України? 

А)  так;   

Б)   важко відповісти;  

В)   ні. 

11. Чи хотіли би Ви брати участь в іграх, змаганнях, зльотах, пов'язаних з 

патріотичною тематикою? 

А) так, я б брав у них участі; 

Б) ні, мені це нецікаво; 

В) не знаю. 

План заходів з національно-патріотичного виховання учнів може 

виглядати наступним чином: 
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Вересень 

1. Виховна година, присвячена Міжнародному дню Миру. 

2. Бесіда «Люблю я свій народ – ціную його звичаї» 

Жовтень 

1. Тематичний вечір «Тої слави козацької повік не забудемо» 

2. Екскурсія до Музею воїнам-підпільникам м. Кривого Рогу (ЗОШ №15) 

Листопад 

1. Усний журнал «Мова моя калинова» (до Дня української писемності і 

мови» 

2. Урок-реквієм «Пам'ять серця», присвячений Голодомору 1932-1933 р 

Грудень 

1. Свято козацької слави «Козацькому роду нема переводу», присвячене 

Дню Збройних Сил  України 

2. Вікторина до Дня прав людини «Правознавчий марафон» 

Січень 

1. Година спілкування «Героям Крут присвячується…» 

2. Інтелектуально-патріотична гра «З Україною в серці» (до Дня Соборності 

України» 

Лютий 

1. Урок мужності, присвячений визволенню Кривого Рогу від 

німецько-фашистських загарбників 

2. Тематичний вечір «Афганістан… Мій біль» 

Березень 

1. Виховна година «Тарас Шевченко – геній українського народу» 

Квітень 

1. Виховна година «Чорнобиль не має минулого» 

2. Бесіда «Я – громадянин-патріот незалежної держави України» 

Травень 

1. Екскурсія до Музею бойової слави (ЗОШ №72) 

2. Зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни та учасниками АТО 
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3. Тематичний вечір «Музика воєнної пори» 

Червень 

1. Виставка-хроніка та перегляд друкованих видань «Конституція України – 

минуле і сьогодення» 

2. Круглий стіл «Конституція України – надійний гарант прав і свобод 

людини» 
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РОЗДІЛ ІІ. ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ  

ЦІННОСТЕЙ МИНУЛОГО 

 

Українська педагогіка серця в перші роки нашої незалежності дала 

помітні сонцелюбні пагони, бо вона почала орієнтуватися на вічні цінності 

й відповідати ментальності українського народу, його національному 

характеру і світогляду. На мою думку, дуже цінними під чим оглядом є 

праці академіка АПН України М. Стельмаховича, професора О. 

Вишневського, які розвивають педагогіку серця, педагогіку віри у вічні 

цінності, високі національні ідеали. Історія вітчизняної і зарубіжної 

педагогічної думки переконливо свідчить про те, що вагомі результати у 

вихованні підлітків досягаються тоді, коли в ньому домінують найвищі 

моральні цінності - любов до Бога, Батьківщини і рідного народу, але такі 

здобутки науки, світового досвіду законодавство України про освіту і 

виховання ще повністю не враховує. Творчо відроджуючи вітчизняні 

виховні традиції, багато педагогів успішно використовують ідеї, принципи, 

засоби козацької педагогіки з метою поліпшення героїко-патріотичного 

виховання учнів, формування у них високої шляхетності, політичної 

культури, сили волі і сили духу, відчуття володаря становища, 

усвідомлення прав і обов'язків перед Батьківщиною, відповідальності 

перед рідним народом. 

Великий вплив .на патріотичне виховання мала козацька педагогіка. 

Українці єдина у світі козацька нація. Козацтво є дисциплінованою 

організацією самого українського народу, споконвічною формою його 

самоорганізації і самозахисту в лихоліття на засадах стародавнього Звичаю 

- Волі як від кристалізованого етнічного розуму. У козацькі часи нашому 

народові були приманними високий рівень шляхетності, моральності, 

духовності, доблесті і звитяги, знання і бездоганне дотримання 

національних традицій і звичаїв. У козацькій державі не було такого 

ганебного явища як бездомні діти. Виховувати в людині патріота своєї 
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Батьківщини, любов до рідного краю, любов до своєї України варто 

починати з раннього дитинства. 

Досягнення Україною в багатьох галузях життя світового рівня 

неможливе без пізнання і творчого відродження національно-духовних 

скарбів минулого, зокрема великої Козацької доби. Кожен педагог 

покликаний глибоко усвідомити особливо важливу для нашого народу 

культурно-патріотичну місію українського козацтва. Висока козацька 

духовність, яка за своєю суттю, змістом і характером у кращих своїх виявах 

була справді лицарською, забезпечувала бурхливий розвиток усіх сфер 

життя України в епоху великого відродження нашого народу. 

Закономірно, що за умов незалежної України почалося творче 

відродження багатогранних козацько-лицарських традицій нашого народу. 

Починаючи з 1995 р. на загальнодержавному рівні реалізуються укази 

Президента України "Про відродження історико-культурних та 

господарських традицій Українського козацтва" (1995). "Про День 

Українського козацтва" (1999), "Про Координаційну раду з питань 

розвитку Українського козацтва" (1999). В указах, дорученнях і 

розпорядженнях Президента України мають місце положення про 

відродження і розвиток історико-культурних традицій українського 

козацтва, залучення сучасних козацьких товариств до 

військово-патріотичного виховання, організації фізкультурно-спортивної, 

туристсько-краєзнавчої та культурно- просвітницької роботи серед молоді. 

У цьому важливому державному документі ставляться завдання творчо 

розвивати козацько-лицарські традиції у сферах військово-патріотичної 

роботи. 

Відомо, що про українське козацтво значна частина сучасної молоді має, 

як правило, поверхове і спрощене уявлення. Здебільшого розуміють 

козаків лише як воїнів, які боролися з ворогами, захищали від них рідну 

землю. Насправді ж козацтво було не лише військовим, а й яскраво 

вираженим національним, соціальним, політичним, державним, 

культурно-історичним, психолого-педагогічним феноменом. Сила, велич і 
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могутність козацтва були настільки впливовими, суспільно значущими, що 

кожен українець прагнув стати козаком. 

Глибоко багатогранну духовність, що стала гордістю української 

культури, створила епоха козацтва. Її освітньо-виховний, 

ідейно-моральний, емоційно-естетичний потенціал покладено в основу не 

лише козацької, а й усієї української національної системи виховання. 

Козацтво було в кращому розумінні цих понять, аристократією 

національного духу, високоморальною і освіченою елітою своєї нації. 

Палкий український патріотизм козаків був могутнім стимулом до 

державотворчого і незалежного життя. 

Кожному вчителеві, вихователю необхідно ґрунтовно продумати і 

систематично реалізувати в щоденній навчально-виховній роботі з дітьми 

цілісну систем пізнання ними національних пріоритетів українського 

козацтва, пробудження в них глибокого інтересу до вітчизняного 

лицарства. 

Необхідно зважити на те, що надійшов час великих змін у духовній 

сфері, і козацько-лицарські традиції виховання є за своєю сутністю високим 

покликанням, одним із найефективніших шляхів формування в 

підростаючих поколінь шляхетності, аристократизму духу, націотворчих і 

державотворчих якостей, спрямованості духовної енергії на практичні 

справи в ім'я народу, Української держави. 

Усі педагоги повинні усвідомлювати, що українська педагогіка має 

підтвердити свою глибоку самобутність, свої вищі досягнення перед усім 

світом, що він визнав її оригінальний, національно-неповторний і 

потужний виховний потенціал, вона покликана створювати високий імідж 

нашої нації у світовому масштабі. Ми, педагоги, маємо зробити великий 

внесок у формування "Гуманітарної аури нації", яка повинна світитися 

змістом "свого неповторного національного варіанту", "Могутньою силою 

мистецтва і науки", енергією "ідеї історичного безсмертя нації". (Ліна 

Костенко). 
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Назвавши свою наукову працю "Гуманітарна аура нації, або Дефект 

головного дзеркала", Ліна Костенко порушила одну з найважливіших 

проблем, наукове розв'язання якої сприяє піднесенню на вищий рівень 

національної свідомості і самосвідомості нашого народу, формуванню його 

привабливого іміджу серед інших народів. Ліна Костенко говорить, що 

впродовж століть коли ворожі імперські сили знищили нашу державність, 

вони "умисно спотворювали обличчя нації. Тому й живемо в постійному 

відбуттів негараздів, психологічного дискомфорту, викривленої істини". 

Треба протиставити дезінформації про наш народ, національний характер, 

ментальність українців про "націю, що стоять на колінах", "трьох гетьманів 

на двох українців". 

Козацька педагогіка - це частина народної педагогіки в її вершинному 

вияві, яка формувала у підростаючих поколінь українців синівську вірність 

Батьківщині, народу, здатність захищати рідну землю від чужоземних 

загарбників. Основна мета козацької педагогіки - формування в сім'ї, школі 

і громадському житті дитини як козака-лицаря, мужнього громадянина, 

захисника рідної землі з яскраво вираженим дійовим патріотизмом, силою 

волі і силою духу. 
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РОЗДІЛ ІІІ. КРАЄЗНАВЧО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА 

 

Знайомство з рідним селом, містом, екскурсії по селу, місту, де живеш, 

вивчення історії виникнення села, міста, його перших років існування; 

пошукова робота шляхом зустрічей зі старожилами своєї місцевості, їхні 

розповіді про минуле місцевості, де ти живеш: по можливості - збирання 

старовинних речей побуту, вишивок, костюмів різних регіонів України, 

писанок тощо. При вивчення історії району, області, при знайомстві зі 

сторінками їхнього розвитку, слід звернути особливу увагу на висвітлення 

так званих "білих плям історії" (доля України в складі Московської імперії, 

боротьба за національну незалежність українців в XVII ст., колективізація, 

голодомори, фізичний і духовний терори Московської імперії проти 

українського народу, участь земляків у Другій світовій війні, національно- 

визвольні змагання в післявоєнний період). Видатні земляки рідного краю 

(політичні та військові діячі, письменники, інженери, педагоги, підприємці 

та інші), їх місце та роль у розвитку рідного краю, Батьківщини, світової 

науки, культури, мистецтв, економіки. Багато що пов'язує людину з місцем, 

де вона народилася і виросла. Рідний край, його люди, природа, пройшовши 

через свідомість, стають частиною людської долі. Де б ми не жили, на якій 

би мові не говорили, Україна - наша загальна, велика, єдина Батьківщина. 

Проте у кожного з нас є ще і свій, милий серцю куточок землі, де він 

побачив світло сонця, зробив перші кроки, отримав путівку в життя. Це 

місце місто або хутір незрівняний ні з чим іншим. Це наш поріг життя, Мала 

Батьківщина. 

Багато методистів вважають, що головним методологічним принципом 

патріотичного виховання має бути пізнання і усвідомлення учнями своєї 

Малої Батьківщини. Патріотичне виховання учнів починається з пізнання 

Малої Батьківщини, з пізнання запахів пряних степових трав, таємничого 

дихання морських глибин, співу жайворонка в піднебессі. І як не пригадати 

тут слова Віталія Закруткіна (педагога-новатора професора з Челябінського 

педагогічного університету): «Любов до Батьківщини. Нездійсненна любов 
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до місця, де ти вперше побачив сонце і схилену над тобою голову матери, і 

почув слова отця, і повторив їх, пізнаючи красу рідної мови! Чию душу не 

турбувала ця світла, чиста, непідкупна любов?». 

Батьківщина без нас обійтися може, ми ж без неї ніщо. Цю велику 

істину, на яку звертав увагу В.О. Сухомлинський, повинна розуміти і 

відчувати кожна дитина. Будь-який учень, що цікавиться краєзнавством, 

може вибрати собі заняття до душі. Розрізняють наступні напрями 

краєзнавчої роботи: географічне, художнє, історичне, літературне, 

екологічне. Географічне краєзнавство вивчає кліматичні особливості 

місцевості і їх динаміку, лісові і степові масиви, горби, яри, окремі дерева, 

кургани, фрагменти ландшафту і морських акваторій, степові кургани, 

окремі гори і бархани, ґрунти, тваринний світ, струмки і джерела. Об'єктом 

художнього краєзнавчого пошуку можуть стати скульптура, архітектура, 

художні ремесла, усна народна творчість, музичний фольклор, різьба по 

дереву, мистецтво танцю і тому подібне. Предметом уваги 

краєзнавців-істориків є історія міст, селищ, окремих будівель, видатних 

особистостей, підприємств, шкіл, соціальних процесів і явищ, населення. У 

педагогічній науці метою літературного краєзнавства є виявлення двох 

залежностей: як те або інше місто (село) сформували особа письменника 

(поета) і як цей письменник відтворив в своїй творчості ту або іншу 

місцевість. 

Основними джерелами краєзнавчої інформації є: 

• періодичний друк (газети, журнали, альманахи); 

• художня література (але потрібно пам'ятати, що не кожен 

письменник-художник достовірно відображає дійсність); 

• матеріали статистики; 

• всякого роду плани і карти; 

• фонди музеїв; 

• архівні фонди; 

• матеріальні сліди культури (твори скульптури, живопису, архітектури); 

• усні свідоцтва старожилів. Основні принципи краєзнавчої роботи: 
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• системний підхід; 

• гранична достовірність фактів; 

• синхронність окремих напрямів пошуку (наприклад мистецтво або 

природу краю не можна розглядати в історичному контексті). 
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РОЗДІЛ ІV. ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

Форми і методи позакласної роботи сприяють формуванню 

національної свідомості і вихованню  патріотичних почуттів учнів через 

систему позакласних заходів (виховних годин, «круглих столів», уроків 

пам’яті, конкурсів, тематичних вечорів): 

Інтелектуально-патріотична гра «З Україною в серці» (до Дня 

Соборності України» 

Мета: поглибити знання учнів з історії, навчити учнів публічно 

виступати і не соромитись себе, і своєї талановитості, виховувати в учнів 

почуття патріотизму, національної гордості, любові до рідного краю; 

формувати переконання у нетлінності духовних скарбів народу, повагу до 

символів України, до своїх батьків; спонукати  учнів до усвідомлення ними 

необхідності бути корисними своїй державі. 

2. Виховна година «Чорнобиль не має минулого» 

Мета: розширити знання учнів про Чорнобильську трагедію, про 

потенційну небезпеку радіації для усього живого, розповісти про 

ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, показати, що чужої біди немає. 

Вчити застосовувати у повсякденному житті елементарні 

радіаційно-гігієнічні навички. Виховувати любов до рідного краю, природи; 

виховувати у дітей людяність, доброту та згуртованість. 

3. Тематичний вечір «Музика воєнної пори» 

Мета: познайомити учнів з історією створення пісень воєнних та 

післявоєнних років; виховувати повагу до подвигу народу під час Великої 

Вітчизняної війни, пам'ять про його героїчне минуле через пісню. 

4. Вікторина до Дня прав людини «Правознавчий марафон» 

Мета: продовжити роботу по свідомому засвоєнню учнями правових 

знань та виробленню стійких переконань у необхідності дотримання своїх 

прав та обов'язків; розвивати в дітей уміння орієнтуватися в життєвих 

ситуаціях, керуватися набутими знаннями у  своїй життєвій практиці, 
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виховувати повагу до законів і символів України, виховувати 

законослухняного громадянина України. 

5. Урок-реквієм «Пам'ять серця», присвячений Голодомору 1932-1933 рр. 

Мета: на основі історичних знань про голодомор 1932-1933рр. в 

Україні визначити масштаби трагедії українського народу та уроки 

історичної правди, як процесу оновлення та очищення народної пам’яті, 

виховувати в учнів етнонаціональних, полі культурних, загальнолюдських 

цінностей, як основи формування громадянина – патріота України, 

формувати та розвивати історичну пам’ять поколінь. 

Важливим чинником національно-патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді є система роботи зі збереження народних звичаїв та 

обрядів українського народу.  Прикладом такої роботи є проведення 

традиційного щорічних українських вечорниць та Свята осені. Під час 

таких заходів учні прилучаються до української культури, згадують та вчать 

українські пісні, знайомляться з традиціями та звичаями нашого народу, 

отримують змогу відчути себе справжніми українцями, вдягнувши 

вишиванку, українські шаровари, віночок і т.д. 

Вже стало традицією учнівської молоді з нагоди Дня Перемоги вітати 

ветеранів та дітей війни зі святом.  

До форм позакласної роботи була додана ще одна – зустріч з сучасними 

героями – учасниками АТО. Крім того, у рамках міської акції учні  збирають 

допомогу для бійців на Сході та виготовляли для них обереги. Подібні 

заходи є дуже ефективними, адже вони сприяють вихованню в учнів 

внутрішньої свободи та поваги до держави, любові до Батьківщини, 

національної свідомості, гідності, усвідомлення приналежності до рідної 

землі, українського народу, гармонійному виявленню патріотичних 

почуттів, наданню допомоги воїнам АТО. 
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ВИСНОВКИ 

 

Виховання патріотизму сьогодні, як ніколи, актуально.  І не тільки для 

системи освіти, а й для держави в цілому. Саме зараз ми повертаємося до 

споконвічних цінностей: утвердження первинності любові до Батьківщини і 

людей, духовності, моральності, бережного ставлення до природних скарбів 

і національних надбань нашого народу тощо. 

З метою організації національно-патріотичного виховання учнівської 

молоді та підвищення його ефективності необхідно щороку планувати свою 

діяльність, адже план виховної роботи класного керівника є головною 

умовою ефективності національно-патріотичного виховання молоді. План 

заходів з національно-патріотичного виховання, розроблений класним 

керівником, має враховувати вікові особливості учнів, рівень їх розумових 

здібностей, їх мотивацію та рівень сформованості патріотичних почуттів і 

національної свідомості. 

Впровадження ідей національно-патріотичного виховання молоді 

здійснюється шляхом реалізації таких виховних завдань:  

Відновлення та вшанування національної пам'яті 

• Вивчення праць та біографій видатних українських географів та 

економістів. 

• Відновлення національних традицій; 

• Зустрічі з ветеранами війни, воїнами - афганцями, учасниками ліквідації 

аварії на ЧАЕС, дітьми війни. 

• Заходи до дня визволення міста. 

• Відзначення річниць знаменних дат  

Правова культура 

Виховання поваги до: 

• Державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України; 

• Конституції;  

• Законів України; 

• Бюджетно-податкової політики держави; 
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• Законів України по збереженню природи. Формування мовної 

культури 

• Знання і використання державної мови; 

• Вивчення топоніміки України і рідного краю; 

• Вивчення походження і історичного значення топонімів;  

Виховання почуття гордості за свою землю 

• Вивчення досягнень України і Дніпропетровської області в 

економіці, науці, культурі, спорті. 

• Відвідування музеїв, театрів, виставок; © Проведення конференцій, 

екскурсій; 

• Участь в програмах по збереженню ресурсів, озелененню і 

благоустрою. 

Військово-патріотичне виховання 

• Вивчення героїчної спадщини народу України; 

• Формування психологічної та фізичної готовності захищати Україну; 

• Участь у волонтерському русі по підтримці військових в зоні АТО; 

• Вшанування ветеранів - захисників України.  

Економіка - фундамент національного буття 

• Вивчаємо основи раціонального споживання. 

• Засвоюємо принципи життя на основі теорії сталого розвитку. 

• Виховуємо економічно освіченого громадянина. 

• Орієнтуємо випускників на вибір економічних професій.  

Краєзнавство і туризм - засіб патріотичного виховання 

• Вивчення пам'яток природи і історії Дніпропетровщини; 

• Вивчення рекреаційних можливостей регіону; 

• Вивчення відомих підприємств; 

• Професійна орієнтація випускників на потреби економіки регіону; 

• Військово-патріотичне виховання, підготовка до служби в армії.  

Робота в цих напрямках забезпечує сприятливі умови для 

самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та 

можливостей; сприяє набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування 
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духовних та культурних надбань українського народу, формуванню мовної 

культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду 

нації; формуванню духовних цінностей українського патріота: почуття 

патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його 

історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і 

сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих 

зразків культурної спадщини; утвердження в свідомості громадян 

об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історій, 

спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та 

державності України і її громадян; формування психологічної та фізичної 

готовності молоді до виконання громадянського та конституційного 

обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності 

держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної 

та військової служби; підтримання кращих рис української нації — 

працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, 

поваги до батьків та родини; створення умов для розвитку громадянської 

активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи 

конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави. Разом із тим 

національно-патріотичне виховання не повинно прищеплювати ідеї 

культурного імперіалізму, тобто способу споглядання світу лише очима 

власної культури. А тому вкрай важливо забезпечити усвідомлення учнями 

культурної різноманітності, толерантне ставлення до інших культурних 

цінностей, розуміння історичних витоків регіональних та національно- 

мовних особливостей України. Національно-патріотичне виховання не 

повинно сприяти недооцінюванню національних меншин України та інших 

націй. Для реалізації цього принципу вкрай важливо наголошувати на 

співпраці різних націй, демонструвати розвиток української нації шляхом 

взаємодії з іншими націями, висвітлювати приклади мирного співжиття та 

взаємодопомоги представників різних національностей. 

Отже, процес патріотичного виховання має бути керований та 

системний з урахуванням інтересів та уподобань учнів. 
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