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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 

СУЧАСНОГО ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 

У статті висвітлено поняття патріотичного виховання, його мета і напрями на сучасному етапі; значення 

загальноосвітніх шкіл у формуванні учня як громадянина; педагогів у становленні учня-патріота задля того, щоб 

школярі могли реалізувати себе на теренах України; акцентовано увагу на культурі та історії, досвіді з життя 

держави, що виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді; на «Стратегії 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки», на підготовці педагогічних кадрів для 

реалізації національно-патріотичного виховання молоді; запропоновано шляхи вдосконалення системи національно-

патріотичного виховання у школах України; розкрито етапи розвитку патріотичної свідомості дитини. Необхідною 

умовою розвитку патріотичного виховання є формування широкої громадської підтримки, розширення ролі та 

можливостей громадських об’єднань. 
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Постановка проблеми. В умовах сьогодення, в 

час духовного відродження та європейського 

розвитку України великого значення набуває 

система національного виховання. К. Д. 

Ушинський стверджував, що виховання, створене 

самим народом, має виховну силу, якої немає в 

найкращих системах, що ґрунтуються на абстракт-

них ідеях чи запозичені в іншого народу [5, 262]. У 

процесі виховання у людини формується світогляд 

і характер, а «...характер і є саме той ґрунт, в якому 

корениться народність». Народність українського 

виховання визначають його мова, побут, етнос, 

традиції, етикет тощо. Ці складові зумовлюють 

специфічні особливості системи виховання 

кожного народу. «Звертаючись до народності, 

виховання завжди знайде відповідь і допомогу в 

живому і сильному почутті людини, яке впливає 

набагато сильніше за переконання, сприйняте 

тільки розумом, або за звичку, вкорінену страхом 

покарань... виховання, коли воно не хоче бути 

безсилим, має бути народним» [5, 9]. 

Актуальність патріотичного виховання обумов-

лена процесом становлення України як єдиної по-

літичної нації, враховуючи, що Україна є поліет-

нічною державою. Тому об’єднання різних етносів 

України, розбудова суверенної правової держави і 

громадянського суспільства має здійснюватись на 

основі демократичних цінностей, які мають об’єд-

нувати усіх громадян, що проживають на теренах 

України. У цьому плані патріотизм набуває особ-

ливого значення в умовах сучасних модерніза-

ційних змін. 

Поряд з убезпеченням суверенності й 

територіальної цілісності, пошуками шляхів для 

інтегрування в європейське співтовариство, одним 

з найважливіших державних завдань суспільного 

поступу є визначення нової стратегії виховання 

української молоді – багатокомпонентної та 

багатовекторної системи, яка й забезпечуватиме 

майбутній розвиток Української держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питання вивчення, узагальнення й використання 

досвіду організації національного виховання роз-

робляють О. Вишневський, О. Кузьменко, Л.  Ка-

цинська, О. Киричук Т. Рабченюк, та інші. Під сис-

темою національного виховання (І. Бех, Г. Ващен-

ко, П. Кононенко? І. Огієнко, М. Стельмахович, Г. 

Філіпчук та ін.) розуміють історично обумовлену і 

створену народом систему соціальних цінностей, 

поглядів, ідей та ідеалів, які стали ідеологією 

держави і керівництвом у вихованні підростаючого 

покоління[1]. Протягом останніх десятиліть було 

розроблено низку концептуальних виховних доку-

ментів (Концепція національного виховання 

(1994), Концепція виховання дітей та молоді у на-

ціональній системі освіти (1996), Концепція націо-

нально-патріотичного виховання (2009), Основні 

орієнтири виховання учнів 1-11 класів загально-

освітніх навчальних закладів (2011), Концепція За-

гальнодержавної цільової програми патріотичного 

виховання громадян на 2013-2017 рр., Концепція 

громадянської освіти та виховання в Україні 

(2012), Концепція національно-патріотичного ви-

ховання дітей та молоді (2015)). Проте жодна з них 

не втілилася в конкретні кроки з реалізації через 

зміну векторів розвитку держави і, відповідно, 

освітньої політики, через різні погляди правлячих 

еліт на ідеологію і напрями розвитку освіти.  

Мета статті – проаналізувати роль школи, 

педагогів, громадських організацій у формуванні 

патріотичних почуттів учнів. 
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Основні результати дослідження Сучасній 

системі виховання потрібні нові підходи і нові 

шляхи до виховання патріотизму як почуття і як 

базової якості особистості. При цьому потрібно 

враховувати, що Україна має древню і величну 

культуру та історію, досвід державницького життя, 

які виступають потужним джерелом і міцним 

підґрунтям виховання дітей і молоді. Вони уже 

ввійшли до освітнього і загальновиховного 

простору, але нинішні суспільні процеси 

вимагають їх переосмислення, яке відкриває нові 

можливості для освітньої сфери. 

Тому затвердження Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді (наказ 

МОНУ № 641 від 16 червня 2015 року) та 

прийняття загальнодержавного плану дій щодо її 

практичної реалізації «Стратегія національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 

2020 роки» (Указ Президента України від 13 

жовтня 2015 року № 580/2015) є визначальними 

кроками у розвитку України [4]. 

Серед основних завдань Стратегії: окреслення 

пріоритетів та основних напрямів національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, розвитку 

відповідних інститутів держави і суспільства, 

забезпечення змістового наповнення національно-

патріотичного виховання на основі: формування 

національно-культурної ідентичності, національно-

патріотичного світогляду, збереження та розвитку 

духовно-моральних цінностей Українського наро-

ду; усвідомлення досягнень Українського народу, 

його інтелектуальних і духовних надбань; розвитку 

діяльнісної відданості у розбудові України, форму-

вання у дітей і молоді активної громадянської, дер-

жавницької позиції та почуття власної гідності; 

скоординованої роботи та взаємодії органів дер-

жавної влади та органів місцевого самоврядування 

у сфері національно-патріотичного виховання, їх 

ефективної співпраці з громадськістю; формування 

широкої громадської підтримки процесів націо-

нально-патріотичного виховання, розширення ролі 

та можливостей громадських об’єднань, підвищен-

ня ролі сім’ї, активної участі волонтерів, активістів; 

забезпечення системних змін, досягнення високої 

якості, ефективності, цілеспрямованого та прогно-

зованого розвитку у сфері національно-патріотич-

ного виховання; сприяння консолідації українсько-

го суспільства навколо ідей спільного майбутньо-

го, захисту територіальної цілісності України, 

реформ і державотворення. 

У документі наголошено, що національно-

патріотичне виховання дітей та молоді має стати 

одним із пріоритетних напрямів діяльності 

держави, а злагоджена, системна і цілеспрямована 

діяльність органів державної влади, місцевого 

самоврядування, навчальних закладів, інститутів 

громадянського суспільства, громадян повинна 

забезпечити формування національно-

патріотичного виховного простору, ефективного 

щодо розвитку громадянина як високоморальної 

особистості, яка плекає українські традиції, 

духовні цінності, володіє відповідними знаннями, 

вміннями та навичками, здатна реалізувати свій 

потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує 

європейські цінності, готова до виконання 

обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та 

територіальної цілісності України [4]. 

В основу системи національно-патріотичного 

виховання покладено ідею розвитку української 

державності як консолідуючого чинника розвитку 

українського суспільства та української політичної 

нації. Інтегруючими чинниками у вирішенні стра-

тегічних виховних завдань на загальнодержавному 

рівні є єдина територія, державна мова, правовий 

простір, національна культура, наука і освіта, які у 

своїй сукупності утворюють єдиний виховний 

простір як об’єктивну умову її соціалізації. 

Виховний простір – результат конструктивної 

діяльності соціальних суб’єктів різного рівня – 

індивідуальних (педагоги, діти, батьки, громадські 

діячі, депутати, соціальні працівники, лікарі, спорт-

смени тощо) і колективних (професійні спільноти, 

піклувальні ради, батьківські ради, методичні 

об’єднання класних керівників, органи учнівського 

самоврядування, дитячі громадські організації та 

ін.), що полягає у інтегрованому впливі на процес 

формування і розвиток особистості з метою забез-

печення відчуття психологічного комфорту й 

сприятливих умов для її самовизначення, 

саморозвитку і самореалізації. 

Основною метою національного виховання на 

сучасному етапі є передання вихованцям 

соціального досвіду, успадкування ними духовних 

надбань українського народу, досягнення високої 

культури міжнаціональних взаємин, формування 

незалежно від національної приналежності особис-

тісних рис громадянина Української держави, ду-

ховності, трудової, моральної, розумової, есте-

тичної, правової, фізичної та екологічної культури. 

Педагоги повинні враховувати, що в класах 

навчаються громадяни України, що належать до 

різних етносів: українці, росіяни, вірмени, 

азербайджанці тощо. Тому потрібно привчати 

дітей до національної терпимості і взаємоповаги як 

основи розбудови громадянського суспільства.  

Національно-патріотичне виховання є 

обов’язковою складовою загального процесу 

виховання підростаючого покоління, головною ме-

тою якого є набуття молоддю соціального досвіду, 

готовності до виконання громадянських і консти-

туційних обов’язків, успадкування духовних над-

бань українського народу, досягнення високої ку-

льтури взаємин, формування особистісних рис гро-

мадянина Української держави, фізичної доскона-
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лості, моральної, художньо-естетичної, інтелекту-

альної, правової, трудової, екологічної культури. 

Формування національно-патріотичних ціннос-

тей відбувається на прикладах історії становлення 

Української державності, українського козацтва, 

героїки визвольного руху, досягнень у галузі 

політики, освіти, науки, культури і спорту. 

Сучасний вчений, педагог О. Вишневський 

виділяє три етапи розвитку патріотичної свідомості 

дитини та людини взагалі: 

1. Етап раннього етнічно-територіального 

самоусвідомлення є основою, фундаментом 

патріотичного виховання і здійснюється переважно 

в батьківській родині та в школі. Він припадає на 

дошкільний і молодший шкільний вік. На цьому 

етапі формується почуття патріотизму. 

2. Етап національно-політичного самоусвідом-

лення, припадає на підлітковий вік, коли дитина з 

лона сім’ї та школи переходить у громадське сере-

довище. На цьому етапі відбувається приєднання 

юнацтва до різноманітних дитячих й молодіжних 

громадських, політичних організацій і об єднань, 

які в змозі допомогти виховати сьогоднішнього 

школяра, завтрашнього громадянина України. 

3. Етап державницько-патріотичного самоусві-

домлення, коли поняття «національного» виходить 

за межі етнічності та сягає рівня державності. Ха-

рактерними рисами даного етапу є вияв любові, по-

ваги до своєї держави як головної мети нації[1, 189]. 

Таким чином, проходження даних етапів свідчить 

про громадянсько-патріотичну зрілість людини. 

Патріотичні почуття не повинні бути пасивни-

ми. Як свідчить історичний досвід, патріотичні 

почуття, особливо загострюючись у складних, 

екстремальних, доленосних для Батьківщини ситу-

аціях, єднають людей, спонукають до конкретних 

дій, зменшують життєвий егоїзм. 

На необхідності розвитку патріотичних 

переконань у дітей наголошував великий педагог-

мислитель Я.А.Коменський, щоб «вони могли 

захищати все, що вони вважають істинним і 

добрим…чесним» [2, 276]. Мета переконань 

полягає у підведенні людини не тільки до 

розуміння певних положень патріотичних 

почуттів, а й до внутрішнього їхнього сприйняття. 

Виходячи з того, що головним завданням патрі-

отичного виховання є формування світоглядної 

свідомості школяра, в позаурочній виховній 

діяльності можна виділити такі напрями та методи: 

1. Світоглядний: бесіди, розповіді, оповідання, 

повідомлення, читання. Необхідно, щоб вони 

будувалися на життєвих прикладах, ілюструвалися 

піснями, віршами, загадками тощо. Важливо 

використовувати факти повсякденного життя 

учнів, суспільної, політичної, трудової діяльності 

видатних людей минулого та сучасників. Особливо 

впливають на почуття та свідомість учнів розповіді 

про життя і діяльність героїв, які жили, працювали 

в даній місцевості. За допомогою цих методів у ді-

тей формується суспільна думка, досвід особистого 

відношення до своєї країни та свого народу. 

2. Суспільно-корисний: охорона пам’яток 

історії та культури, догляд за могилами, 

екологічний рух, експедиції, походи, дослідження 

та облік історичних пам’яток, поховань предків; 

краєзнавчий пошук і, як результат, робота шкіль-

них музеїв, вивчення історії свого міста, села, ву-

лиці, школи, родини. Такі методи позаурочної ро-

боти з дітьми треба всіляко поширювати. Вони 

мають велике значення для ідейно-патріотичного 

виховання школярів, формування їхнього 

морального обличчя. 

3. Трудовий: знайомство з традиційними ремес-

лами, народними промислами, виготовлення аль-

бомів, газет, підготовка виставок, колекцій, 

гербаріїв 

4. Пізнавально-розвиваючий: бесіди, вікторини, 

олімпіади, турніри, клуби народної творчості, 

інформації, усні журнали, конференції, диспути, 

години запитань і відповідей, аналіз різноманітних 

ситуацій, заочні подорожі, зустрічі з видатними 

людьми. Велике значення для патріотичного 

виховання мають ці методи. Вони спрямовані на 

виховання в школярів пізнавальної активності, 

розвиток творчих здібностей, уміння відстоювати 

власну точку зору, розкривають перед учнями 

справжню красу життя. 

5. Художньо-естетичний: свята рідної мови, 

виставки народних промислів, конкурси дитячої 

творчості, свята з використанням українських 

традицій, обрядів, звичаїв, вечори народної пісні. 

Опора на ці методи сприяє формуванню у 

вихованців високих громадських якостей, 

патріотичних почуттів, любові до рідної землі, 

шануванню рідної мови, дбайливому ставленню до 

природи, усвідомленню належності до 

українського народу, виховує честь, гідність, 

мужність, відвагу, прагнення пізнавати, зберігати й 

передавати у спадок надбання народу. 

6. Військово-спортивний: змагання з народних 

видів спорту, козацькі змагання та забави, народні 

ігри, туристичні змагання. Ці методи сприяють 

вихованню у дітей стійких моральних якостей 

(поваги до Збройних Сил України, любові до 

Батьківщини, бажання стати на захист Вітчизни); 

психологічних якостей (мужності, ініціативності, 

відваги тощо), фізичних якостей (витривалості, 

швидкості, спритності та ін.; духовних якостей 

(доброти, товариськості, честі, громадянського 

обов’язку, справедливості, історичної пам’яті) [3]. 

Висновки. Таким чином, національно-

патріотичне виховання – це суспільна категорія, 

яка формує ставлення людини до себе, до свого 

народу й Батьківщини. 
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Робота в цих напрямках забезпечує сприятливі 

умови для самореалізації особистості в Україні від-

повідно до її інтересів та можливостей; сприяє на-

буттю молоддю соціального досвіду, успадкування 

духовних та культурних надбань українського на-

роду, формуванню мовної культури, оволодіння та 

вживання української мови як духовного коду на-

ції; формуванню духовних цінностей українського 

патріота: почуття патріотизму, національної свідо-

мості, любові до українського народу, його історії, 

Української Держави, рідної землі, родини, гор-

дості за минуле і сучасне на прикладах героїчної 

історії українського народу та кращих зразків куль-

турної спадщини; утвердження в свідомості грома-

дян об’єктивної оцінки ролі українського війська в 

українській історій, спадкоємності розвитку Зброй-

них Сил у відстоюванні ідеалів свободи та держав-

ності України і її громадян; формування психоло-

гічної та фізичної готовності молоді до виконання 

громадянського та конституційного обов’язку що-

до відстоювання національних інтересів та неза-

лежності держави, підвищення престижу і розви-

ток 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 ро-

дини; створення умов для розвитку громадянської 

активності, професіоналізму, високої мотивації до 

праці як основи конкурентоспроможності держави. 

Отже, патріотичне виховання має бути стриж-

нем усієї навчально-виховної роботи, оскільки ми 

повинні виховати особистість, яка має почуття гор-

дості за свою державу, сумлінно виконує громад-

ські обов’язки, усвідомлює соціальні проблеми 

Батьківщини та українського народу, любить рід-

них та близьких людей. Без цього людина не має 

обличчя, вона втрачає себе. 

Пропозиції. Український патріотизм повинен 

стати провідною виховною ідеєю сучасної школи, 

що реалізується в урочній та позаурочній діяльнос-

ті. Додаткових зусиль потребує вироблення нових 

методів національно-патріотичного виховання. 
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Подгурская В.П. 
НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В статье освещены понятие патриотического воспитания, его цель и направления на современном этапе; значение 
общеобразовательных школ в формировании ученика как гражданина; педагогов в становлении ученика-патриота для 
того, чтобы школьники могли реализовать себя на территории Украины; акцентировано внимание на культуре и 
истории, опыте из жизни государства, выступающие мощным источником и прочной основой воспитания детей и 
молодежи; на «Стратегии национально-патриотического воспитания детей и молодежи на 2016-2020 годы», на 
подготовке педагогических кадров для реализации национально-патриотического воспитания молодежи; предложены 
пути совершенствования системы национально-патриотического воспитания в школах Украины; раскрыто этапы 
развития патриотического сознания ребенка. Необходимым условием развития патриотического воспитания 
является формирование широкой общественной поддержки, расширения роли и возможностей общественных 
объединений. 
Ключевые слова: национально-патриотическое воспитание, школа, стратегия воспитания, воспитательное 
пространство, общественные объединения. 

 
Pidhurska V.P. 
NATIONAL-PATRIOTIC EDUCATION - INDEPENDENT COMPOSITION OF MODERN EDUCATIONAL-
PROFESSIONAL PROCESS 
The article covers the concept of patriotic education, its purpose and directions at the present stage; the value of secondary 
schools in forming a student as a citizen; teachers in the formation of a patriot student in order for students to realize themselves 
in the territory of Ukraine; the emphasis is on culture and history, experiences in the life of the state, serving as a powerful source 
and a solid ground for the education of children and young people; on "Strategy of national-patriotic education of children and 
youth for 2016-2020 years", on training of pedagogical personnel for the implementation of national-patriotic education of 
youth; ways of improving the system of national-patriotic education in schools of Ukraine are proposed; the stages of 
development of the patriotic consciousness of the child are revealed. A prerequisite for the development of patriotic education is 
the formation of broad public support, the expansion of the role and opportunities of civic associations. 
Key words: national-patriotic education, school, strategy of upbringing, educational space, public associations. 
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