
 

Основні засади національно-патріотичного виховання  учнівської молоді 

 

 

Я з того краю, де ростуть смереки.  

Я з того краю, де живуть лелеки,  

Я з того краю, де сопілка грає,  

Я з того краю, де журби немає.  

Я з того краю, де росте калина,  

Мій рідний краю, я - твоя дитина.  

 

Щасливі ми, що народилися на такій чудовій, багатій, мальовничій землі - 

в нашій славній Україні! Тут жили наші діди і прадіди, тут живуть наші батьки, 

тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. Материнський образ 

України встає з полинових степів і глибинної чорноземної скиби, як барва зоріє 

із зажури поліських озер, що чистими очима довірливо дивляться на світ, 

виростає недосяжно на повен зріст із карпатських верховин. 

В умовах сьогодення зовсім не дивно, що національно - патріотичне 

виховання є профілюючим напрямом роботи з учнівською молоддю. Адже хто як 

не вони  розбудовуватимуть нашу країну? Перед ким, якщо не перед ними 

розступляться гори, зупиниться море, затихне вітер,  засяє сонце? Дитячі очі 

здатні творити чудеса. Господь чує, в першу чергу, дитячі молитви. Дерево, яке 

посадила дитина, росте й буяє найкраще. Тому ми – педагоги – маємо навчити 

школярів просити добро, любити свою Батьківщину, шанувати батька і матір, 

плекати землю і примножувати її багатства. 

Наша Україна – молода держава, перебуває на шляху радикальних 

політичних, соціальних та економічних перетворень, обравши шлях переходу від 

тоталітарних ідеологій до свободи й демократії, національного відродження, 

цивілізованої, соціально зорієнтованої економіки, побудови нового 

громадянського суспільства. Суверенній Україні потрібні громадяни, які мають 

глибоко усвідомлену життєву позицію. Виховати таких особистостей можна за 

умови розвитку національної освіти, у якій система виховання та навчання 

ґрунтується на ідеях народної філософії, засадах української етнопедагогіки, 

народознавства, основах християнської моралі, наукової педагогіки. Сьогодні 

важливо відтворити в українському суспільстві почуття істинного патріотизму як 



духовно-моральної та соціальної цінності, сформувати в молоді громадянсько - 

активні,соціально значущі якості, які вона зможе проявити в усіх видах 

діяльності, перш за все, пов’язаних із захистом інтересів своєї родини, рідного 

краю, народу та Батьківщини, реалізації особистого потенціалу на благо 

української держави. У різні часи та епохи, в усіх цивілізованих державах сім'я, 

школа, позашкілля, суспільство ставили перед собою завдання – виховати 

громадянина, патріота своєї країни. 

Як велика ріка починається з малого струмочка, так виховання 

громадянина України, суспільно активної, політично грамотної, працьовитої, 

компетентної особистості починається з малого – пізнання рідної батьківщини, 

стежини, що веде до школи, вулиці, на якій живеш, історії свого роду, його 

традицій, витоків, культури. Отож, щоб з роками мати справжнього громадянина, 

актуальним сьогодні є звернення до надбань національної духовності, виплеканої 

народом вподовж віків. 

Лише заглиблюючись у споконвічну історію рідного краю, черпаючи силу 

й наснагу в могутньої природи не завдаючи їй шкоди, ми зможемо відновити 

національну гідність кожної людини, сформувати з неї палкого патріота України, 

допомогти учневі усвідомити причетність до землі предків, звичаїв та традицій, 

відчути повагу до Батьківщини. 

Патріотизм на даний час є нагальною потребою  держави, якій необхідно, 

щоб усі діти стали національно свідомими громадянами – патріотами,  здатними 

забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі.  

Визначальною рисою українського патріотизму має бути його дієвість, 

спроможна перетворювати почуття в конкретні справи і вчинки на користь 

Батьківщини і держави. Адже патріот – це не той, хто говорить красиві слова про 

Україну, прикрашає дійсність, а той, хто бачить труднощі, помилки, невирішені 

проблеми, розуміє соціально-політичну ситуацію у країні і світі, проте не 

панікує, не носиться зі своїми егоїстичними претензіями, не збирається тікати 

туди, де краще, а готовий долати перешкоди, пов’язати свою долю з долею 

Вітчизни. Патріот – це той, хто сприяє розбудові демократичної соціальної 

держави правовими методами. Він не ототожнює Україну, державу з владою, а 



усвідомлює, що влада має бути лише механізмом, засобом здійснення волі 

народу.  

Патріотом є той, хто своє право вимірює своїм обов’язком. Справжній 

патріот повинен мати активну життєву позицію, своїми справами, своїм 

способом життя сприяти тому, щоб життя якісно змінювалося на краще, щоб 

Україна стала передовою країною світу. Для формування такої свідомості 

особистості має бути успішно реалізована цілісна система продуманого 

планомірного впливу, тобто система патріотичного виховання.   

Актуальність національно - патріотичного виховання зумовлюється 

процесом становлення України як єдиної політичної нації.  

Патріотичне виховання має суспільний характер. Його складовими є сім’я, 

формальні та неформальні об’єднання, громадські організації, засоби масової 

інформації тощо. Отже, ми можемо стверджувати, що однією з особливостей 

прояву патріотичного виховання є його складові. Процес патріотичного 

виховання нерозривно пов'язаний з навчальними закладами. Наша мета полягає 

у вихованні почуття патріотичності, національної гордості, розуміння власних 

дій і життєвої позиції, осягненні сенсу життя та визначення свого місця у 

суспільстві, сприянні активній позиції, прагненні до милосердя,  доброти, 

поваги, спонуканні до самовиховання та самовдосконалення. Отже, в умовах 

суспільних змін необхідно звернути ще більшу увагу на процес патріотичного 

виховання молоді. Саме національно свідома, відповідальна за долю 

Батьківщини, вихована у дусі поваги до українських традицій особистість здатна 

бути конкурентоспроможною, досягти високого рівня культури та активного 

включення в динамічну систему функціонування сучасного суспільства. 

Патріотичне виховання дітей та учнівської молоді – це комплексна, 

системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських 

організацій, сім’ї, школи, інших соціальних інститутів із формування у молодого 

покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до 

Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання 

громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, 

цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, 



демократичної, соціальної держави. 

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.  

На державному рівні розроблено низку нормативно-правових актів з 

питань патріотичного виховання, зокрема: Концепцію національно-

патріотичного виховання молоді, затверджену наказом Міністерства України у 

справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 № 

3754/981/538/49;  

Проблема формування громадянина – патріота розглядається як 

пріоритетна в Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI 

століття»), «Концепції позашкільної освіти та виховання», у «Програмі 

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді». Вищезгадані документи 

ставлять перед українським суспільством завдання виховання в учня любові до 

рідної Батьківщини, формування якостей громадянина-патріота України.  

Однією з найбільш актуальних проблем духовно-гуманітарного розвитку в 

сучасній Україні є недостатній рівень духовно-національної культури українців, 

зокрема національно-патріотичної свідомості.  

Метою національно - патріотичного виховання є становлення 

громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як 

суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу і забезпечувати 

її національну безпеку, знати свої права й обов’язки, цивілізовано відстоювати їх, 

сприяти єднанню українського народу, громадянському миру й злагоді в 

суспільстві.  

Важливо відтворити в українському суспільстві почуття справжнього 

патріотизму як духовно-моральної та соціальної цінності, сформувати у молоді 

соціально значущі якості, які вона зможе проявити в усіх видах діяльності, і 

передусім пов’язаних із захистом інтересів своєї родини, рідного краю, народу та 

Батьківщини, реалізації особистого потенціалу на благо зміцнення української 



держави.  

Існує необхідність  у зміні системи виховання учнів на нову, яка б робила 

акцент на формуванні особистості учня та надавала можливість самореалізації та 

вдосконалення. Процес патріотичного виховання має бути керований та 

системний з урахуванням як інтересів так і уподобань вихованців.  

Ми маємо усвідомити, що без розвитку людської гідності, громадянськості, 

патріотизму, чесності, толерантності, працьовитості не може бути ні вільної 

особистості, ні добробуту українського народу, ні правової держави, ні 

рівноправної інтеграції до європейського співтовариства.  

Український народ повинен зберегти своє національне надбання, адже 

тільки в такому випадку він може внести у світову і власну скарбницю щось своє, 

неповторне, без чого неможлива світова єдність. Саме в цьому і полягає 

національний обов’язок. 

Патріотичні почуття школярів виховуються в результаті цілеспрямованого 

впливу на дитину сім’ї, школи та позашкільних закладів. Але найбільший вплив 

на виховання дітей, їхній розвиток, формування патріотичних почуттів має 

виховна робота в школі. 

          Отже, основними шляхами вдосконалення національно-

патріотичного виховання  в Михайлівсько – Рубежівській ЗОШ І-ІІІ ступенів  є : 

 реформування змісту виховання, наповнення його культурно-історичними 

надбаннями української нації, корінних народів і національних меншин; 

 упровадження нових підходів, виховних систем, форм і методів виховання, 

які відповідали би потребам розвитку особистості, сприяли розкриттю її 

талантів, духовно-емоційних, розумових і фізичних здібностей; 

 розроблення теоретико-методологічних аспектів національної системи 

виховання з урахуванням вітчизняного й зарубіжного досвіду; 

 організація національного виховання в родині як важливої ланки виховного 

процесу та забезпечення педагогічного всеобучу батьків; 



 широке використання в навчально-виховному процесі високохудожніх 

творів літератури та мистецтва авторів української нації, корінних народів 

і національних меншин; 

 докорінні зміни в підготовці та перепідготовці педагогічних кадрів для 

національно-патріотичного  виховання. 

Форми та методи роботи з національно-патріотичного виховання 

І  якщо  впадеш  ти  на  чужому  полі, 

Прийдуть  з  України  верби  і  тополі. 

Стануть  над  тобою,  листям  затріпочуть, 

Тугою  прощання  душу  залоскочуть. 

Можна  все  на  світі  вибирати,  сину, 

Вибрати  не  можна  тільки  Батьківщину. 

Василь Симоненко 

Особливе значення в сучасних умовах для навчально-виховної роботи в 

освітньому процесі має методика, що базується на застосуванні 

компетентнісного підходу. Саме вона спрямовується на досягнення нової якості 

освіти. А саме фактично передбачає вироблення і реалізацію нового, цілісного 

підходу до виховання в умовах Нової Української Школи, нової моделі 

навчального закладу. 

Основною методикою освіти на основі компетентнісного підходу є 

визначення мети, завдань, змісту, форм, методів і засобів освіти з урахуванням 

компетентностей особистості. Компетентності не слід протиставляти знанням 

або умінням і навичкам. Поняття компетентності ширше за поняття знання, або 

уміння, або навик. Воно включає їх . Поняття компетентності включає не тільки 

пізнавальну та практичну складову, а також творчу і соціальну. 

Основні форми роботи з національно-патріотичного виховання 

 участь у пошуковій роботі 

 захист власних проектів 

 робота з друкованими виданнями, телебаченням, Internet 

 рухливі ігри  

 настільні ігри 

 тематичні вечори 



 конкурси 

 вікторини  

 рольові ігри  

 інтелектуальні ігри 

 участь в акціях 

 участь в благодійних заходах та інші.  

 

Основними педагогічними принципами даної роботи є: 

 добровільність;  

 громадська спрямованість;  

 розвиток ініціативи;  

 врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів;  

 наступність і взаємодія всіх видів виховної роботи.  

 

Розвиток незалежної Української держави, її розквіт, прогрес нації можливі 

тільки за умови виховання добре освічених з усвідомленою громадянською 

позицією соціально активних молодих громадян. 

Насамперед ми всі повинні пам’ятати, що здобути незалежність дуже 

важко, а от втратити – надзвичайно легко. І тому сьогодні кожен із нас має 

запитати себе: «А що означає для мене Україна? А що значить для мене моя 

держава?  

Соборність народжується у нашому серці. 

Важливо дотримуватися українських народних звичаїв, шанувати 

національні символи – вишиту сорочку, українську мову, калину, мамину пісню, 

родину. 

Ідеали національного згуртування, всенародної єдності — від Карпат до 

Донецьких степів оплачені кров’ю. Вони відстоюються у боротьбі, здобуваються 

жахливими жертвами.  

Нехай відчуття єдності допомагає нам будувати свою державу, свою правду 

і свою волю, як заповідав Великий Кобзар. Бо тільки в єдності наша сила і 

майбутнє! 



 

План заходів  

з національно-патріотичного виховання на 2019 рік 

№ 

з/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

проведення 

1 Впровадження у діяльність 

бібліотеки сучасних 

інформаційних технологій з 

метою забезпечення вільного 

доступу учнів до джерел 

інформації, що сприяє 

національно-патріотичному 

вихованню 

Бібліотекар Постійно 

2 Оновлення експозицій 

шкільного музею з метою 

посилення його національно-

патріотичного впливу через 

представлення інформації про 

Героїв Небесної Сотні, 

учасників Революції Гідності, 

учасників антитерористичної 

операції у Донецькій і 

Луганській областях, воїнів 

АТО, волонтерів 

Учителі захисту 

Вітчизни 

Постійно 

3 Впровадження в освітній процес 

основних засад Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

Вчитель історії Постійно 

4 Виконання учнями Державного 

Гімну України  

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

Постійно, під час 

тематичних 

заходів 

5 Висвітлення роботи з 

патріотичного виховання дітей 

та учнівської молоді на сайтах 

відділу освіти, школи 

Вчителі 

інформатики 

Постійно 

6 Організація і проведення 

просвітницьких та виховних 

тематичних заходів, 

присвячених героїчним 

подвигам українських воїнів, 

боротьбі за територіальну 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

Протягом року 



цілісність і незалежність 

України та з відзначення: 

-Дня соборності України; 

-Дня пам’яті Героїв Крут; 

-Дня Героїв Небесної Сотні; 

-Дня примирення; 

-Дня Захисника України; 

-Дня Гідності та Свободи; 

та інших пам’ятних дат і ювілеїв 

7 Тематичний захід до Дня рідної 

мови «Мова моя калинова» 

Учитель 

музичного 

мистецтва, 

керівники гуртків 

Лютий 

8 Тематичний захід «Україна 

єдина»: приурочений Дню 

Соборності України  

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

22.01.2019 

9 Екскурсії до міста Києва на 

Майдан Незалежності 

«Стежками Героїв Небесної 

Сотні».  

Класні керівники Лютий 

 

10 Заходи до Дня рідної мови Учителі 

української мови 

та літератури 

Лютий 

11 Культурно-просвітницькі 

заходи «Слово Кобзаря озветься 

в душах», присвячені творчості 

Т.Г Шевченка 

Учителі 

української мови 

та літератури 

04.03. – 

06.03.2019 

12 Участь у Районному етапі 

обласного дитячо-юнацького 

конкурсу виконавців сучасної 

патріотичної пісні «Калиновий 

дзвін» 

Учитель 

музичного 

мистецтва, 

керівники гуртків 

Березень 

13 Участь в обласному дитячо-

юнацькому конкурсі виконавців 

сучасної патріотичної пісні 

«Калиновий дзвін» 

Учитель 

музичного 

мистецтва, 

керівники гуртків 

Березень - квітень 

14 Виховний захід «Чорнобиль не 

має минулого часу»  

Педагог - 

організатор 

26.04.2019 

15 Шкільний етап конкурсу роїв 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

Квітень 



16 Волонтерська акція: «Дні 

добрих справ» 

Педагог - 

організатор 

 03.05 - 10.05. 

2019 

17 І районний етап Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

 16.05.2019 

18 Участь в  районному та 

обласному конкурсах фоторобіт 

«Неосяжна моя, Україно!» 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

Вересень  

19 Участь в районному та 

обласному конкурсах  

«Довженко вчора і сьогодні», 

присвячений 125-річчю з дня 

народження письменника, 

драматурга, кінорежисера 

Учителі 

української мови 

та літератури 

Вересень  

20 Виховний захід до Дня Гідності 

і Свободи «Вічна слава героям»  

Виховна частина 20.11.2019 

21 Урок пам’яті «Допоки пам’ять в 

серці не згасає» щодо трагічних 

подій в Україні під час 

Голодомору 1932-1933 років 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

Листопад  

22 Відеолекторій до Дня пам’яті 

жертв голодомору: перегляд 

документального фільму 

«Голодомор».  

Учитель історії 22.11.2019 

23 Участь у І та ІІ етапах ХІХ 

Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра 

Яцика 

Учителі 

української мови 

та літератури 

Листопад- 

грудень 

24 Участь у І і ІІ етапах XVІІІ 

Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості, 

присвяченого Шевченківським 

дням 

Учителі 

української мови 

та літератури 

Листопад – 

грудень 

25 Участь у І і ІІ етапах 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 

(українська мова та література, 

історія України, правознавство) 

Учителі 

української мови 

та літератури, 

історії, 

правознавства 

Листопад - 

грудень 

26 Патріотичний квест-змагання 

«Воїни України» 

Виховна частина 06.12.2019 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=312&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=312&year=2019


27 Вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. Перегляд 

документального фільму 

«Чорнобиль. Як це було». 

Вчителі фізики 14.12.2019 

28 Всеукраїнський тиждень права: 

-Всеукраїнський урок «Права 

людини»; 

-заходи з право освітньої та 

правовиховної роботи 

Учитель 

правознавства 

Грудень 

 

 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=337&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=337&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=337&year=2019

