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У даній статті досліджується патріотичне виховання молодших школярів в умовах шкільного навчання. Одним 

з провідних принципів державної політики України є виховання патріотизму. Доведено, що формування в учнів 

любові до своєї держави має починатися з дитинства. Перед сучасними вчителями стоїть питання збагачення 

патріотичного досвіду учнів шляхом впровадження продуктивних педагогічних технологій. 
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Постановка проблеми. Державотворчі 

процеси, що відбуваються в Україні, 

протягом останнього десятиліття, 

зумовлюють необхідність розв’язання 

проблеми виховання національно свідомих 

громадян, справжніх патріотів, відданих 

Вітчизні, готових до плідної праці в ім’я 

рідного народу. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Створення національної системи освіти 

стало стрижневою ідеєю для українських 

педагогів. Вони глибоко усвідомлювали, що 

педагогіка є суспільною наукою, що суспіль-

не буття визначає хід і напрямки виховання, 

його завдання і зміст. Але вони бачили і 

зворотний бік позитивного впливу виховання 

молодого покоління на вдосконалення і 

розвиток суспільства, у якому вони живуть.  

Вирішенню проблем патріотичного вихован-

ня молодших школярів як складової 

національної системи освіти присвячено 

праці таких педагогів як  Вишняк М.Я. 

Гнатюк В.М. Пометун О. І. та інші. 

Мета статті.  Проаналізувати патріотичне 

виховання молодших школярів задля його 

досконалішого використання у педагогічній 

практиці. 

Основні результати дослідження. Досвiд 

державної полiтики впродовж усiх рокiв 

незалежностi України засвiдчив, що 

вихованню учнів не придiлялось достатньої 

уваги, або розглядалась окрема складова 

національно-патріотичного виховання (рис. 

1.). Згідно державної стратегії національно-

патріотич-ного виховання на  2016 – 2020 

роки, в основу системи має бути покладено 

iдеї змiцнення української державностi як 

консолiдуючого чинника розвитку 

суспiльства, формування патрiотизму у дiтей 

та молодi [1]. 

Головною  складовою  національного 

виховання  є  громадянсько-патріотичне 

виховання. Громадянська компетентність 

входить до переліку ключових 

компетентностей (навчальна, культурна, 

здоров’язберігаюча, інформаційно-

комунікативна, соціальна, громадянська, 

підприємницька), які ученими визначено як 

орієнтири для виявлення результативності 

освітнього процесу в країні.  

 
 

Рис.1. Складові національно-патріотичного виховання 
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Оскільки ключова компетентність є 

об’єктивною категорією, що фіксує певний 

рівень розвитку в особистості суспільно 

визнаного комплексу знань, умінь, навичок, 

ставлень, орієнтацій, громадянську 

компетентність учня розглядаємо як сукупність 

освітніх елементів, що складається з сукупності 

знань, умінь, навичок, переживань, емоційно-

цінніс-них орієнтацій, переконань особистості, 

які допомагають людині усвідомити своє місце в 

суспільстві, обов’язок і відповідальність перед 

співвітчизниками, батьківщиною і державою. 

 За О. Пометун, складовими громадянської 

компетентності школяра є три компоненти: 

ціннісний (ставлення, ціннісні орієнтації, 

переживання), діяльнісний (уміння і навички), і 

процесуальний (стосується сфери самореалізації) 

Кожен із компонентів може бути інтегрованою 

якістю особистості [2, с. 19]. 

Формування громадянської компетентності 

учнів початкових класів передбачає виконання 

таких завдань: виховання гуманної, соціально 

активної особистості, яка усвідомлює свою 

належність до етносоціального та соціально-

культурного середовища, здатної розуміти 

значення життя як найвищої цінності; оволодіння 

способами діяльності та моделями поведінки, які 

відповідають загальноприйнятим нормам моралі 

та права; розвиток навичок взаємодії у сім'ї, 

колективі, суспільстві шляхом активного 

спілкування із соціальним оточенням, 

накопичення досвіду комунікативної діяльності, 

дотримання правил толерантної поведінки, 

співпереживання і солідарності з іншими людьми 

у різноманітних життєвих ситуаціях; формування 

основ споживчої культури, вміння самостійно 

приймати рішення щодо власної поведінки [3]. 

Однією з нагальних потреб сучасного 

українського суспільства є формування освіченої, 

творчої особистості, в якій органічно поєднуються 

високі моральні риси, громадянська зрілість, 

патріотизм, потреба у самовдосконаленні, а також 

розвиток таких якостей, як соціальна активність, 

відповідальність, повага до прав людини, до 

інших культур. Це може забезпечити система 

громадянської освіти, результатом якої має стати 

сформованість у молоді громадянської й 

соціальної компетентності, як складного 

особистісного утворення, що готує її на всіх рівнях 

освіти до ролі громадян відкритого 

демократичного суспільства (рис.2.). 

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. 

 
 

Рис.2. Особистість патріота 
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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. 

Посилення патріотичного виховання 

нерозривно пов’язане з трансформацією 

правової культури, правової та громадянської 

свідомості. 

Патріотизм сприяє розвитку суспільства, яке 

функціонує на засадах гуманізму, свободи, 

законності, соціальної справедливості, гарантує 

умови для зростання добробуту народу. Тому у 

виховній діяльності надзвичайно важливим є 

формування у дітей  відчуття приналежності до 

України, особистої відповідальності за долю 

держави та українського народу, виховання 

поваги до державних символів, шанобливого 

ставлення до традицій і культури (рис.3.). 

 
 

Рис.3. Засади національно-патріотичного виховання 
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Патріотизм українців покликаний захистити 

національні інтереси своєї держави, відновити її 

територіальну цілісність, дати новий імпульс 

духовному оздоровленню народу, формуванню в 

Україні громадянського суспільства, яке 

передбачає трансформацію громадянської 

свідомості, моральної, правової культури 

особистості, розквіт національної самосвідомості 

і ґрунтується на визнанні пріоритету прав 

людини [4]. 

Кожний народ прагне інтерпретувати себе, 

як окрема нація та слідує інстинкту 

самозбереження шляхом розбудови власної 

держави. Стратегічними ресурсами кожної 

держави, в тому числі і України, являється 

молоде покоління, яке буде творити свою 

державу в рамках концепції її розвитку. Через 

це будь-яке виховання завжди має бути 

національним [1]. 

Серед названих вище національних 

цінностей сьогодні на особливу увагу 

заслуговують відродження національної 

(історичної) пам'яті та національної гідності. 

Учням необхідно акцентувати увагу на 

патріотизмі і моральності і в той же час 

наводити приклади його витоку у вигляді 

діяльності історичних постатей та правдивих 

історичних подій. Певна річ, що національне 

виховання в системі освіти здійснюється з 

урахуванням пізнавальних можливостей та 

психологічно-вікових особливостей учнів 

певного класу [5]. 

Висновки та пропозиції. Сьогодні в 

Україні є незалежність, відроджується 

історична пам’ять народу, культура, мова, а 

також відповідно відроджується національна 

система виховання. Лише правильно 

організована, вона може сформувати 

повноцінну, національно-свідому особистість 

громадянина України. В наш час, коли 

відбувається духовне відродження і 

становлення нашої держави, актуальності 

набуває питання національного виховання 

учнів початкової школи. Воно базується на 

традиціях, звичаях, ментальності народу, 

його етнічній і національній самосвідомості. 
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PATRIOTIC EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL 

In this article the research of Patriotic education of younger schoolboys in the conditions of school education is actual. 

One of the leading principles of the state policy of   Ukraine is the education of patriotism. It is shown that the formation 

of students ' love for their  country should begin with childhood. Modern teachers are faced with the question of enriching 

the Patriotic experience of students through the introduction of productive pedagogical technologies.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В данной статье  исследуется патриотическое воспитания младших школьников в условиях школьного обучения. 

Одним из ведущих принципов государственной политики Украины является воспитание патриотизма. 

Показано, что формирование у учащихся любви к своей стране должно начинаться с детства. Перед 

современными учителями стоит вопрос обогащения патриотического опыта учащихся путем внедрения 

продуктивных педагогических технологий.  
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