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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 

 
Ми прагнули, щоб у кожного підлітка поступово 

формувалося особисте ставлення до Батьківщини: 
бажання, духовний порив утвердити її гідність, 

велич, честь, славу, могутність. 
В. О. Сухомлинський 

 
Кожне нове покоління людей живе і розвивається у певному 

національному середовищі, життя якого залежить від особливостей 
державного устрою країни. Дитина від народження перебуває під впливом 
як соціально-економічних умов, так і національної специфіки: побутового 
життя, культури, народних звичаїв, традицій. Вона переймає від дорослих 
багатство рідної мови, відчуття прихильності та симпатії до духовності 
свого народу, поступово призвичаюється до усталених морально-правових 
норм. Усе це веде до появи у неї особливих рис національної психології – 
ментальності, які стають підґрунтям для виховання громадянина-патріота. 

Актуальність національно-патріотичного виховання юного 
покоління зумовлюється процесом формування в Україні громадянського 
суспільства, становлення єдиної нації. 

Метою національно-патріотичного виховання є формування у 
молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, 
любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до 
виконання громадянського i конституційного обов’язку із захисту 
національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння 
становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. 
Патріотизм сьогодні є нагальною потребою і для людей, і для держави, 
оскільки високий рівень патріотизму громадян забезпечить повноцінний 
гармонійний розвиток як особистості в державі, так і суспільства вцілому. 

На сьогоднішній день патріотичне виховання зійшло як мовиться 
«нанівець». Багато десятиліть українські землі були під владою різних 
держав, які забороняли розповсюдження української пропаганди. Настав 
час відроджувати українське національно-патріотичне виховання засобами 
соціально-культурною діяльністю і водночас піднести його на сучасний 
рівень розвитку.  

16 червня 2015 року Міністр освіти і науки України Сергій Квіт 
підписав Наказ Міністерства освіти і науки № 641 «Про затвердження 
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів 
щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 
молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного 
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виховання у загальноосвітніх навчальних закладах». А вже з 2015–2016 
навчального року Концепція реалізувалась в загальноосвітніх навчальних 
закладах.  

Сьогодні важливо відтворити в українському суспільстві почуття 
істинного патріотизму як духовно-моральної та соціальної цінності, 
сформувати в учнів громадянську активність, соціально значущі якості, які 
вони зможуть проявити в усіх видах діяльності, і, перш за все, пов’язаних 
із захистом інтересів своєї родини, рідного краю, народу та Батьківщини, 
реалізації особистого потенціалу на благо української держави. 
Патріотичне виховання розглядається як виховання, змістом якого є любов 
до Вітчизни, гордість за її минуле й сучасне прагнення захищати інтереси 
Батьківщини [1, с. 97]. 

В. О. Сухомлинський стверджував, що «…патріотичне виховання 
школярів доцільно здійснювати на загальнолюдських та національних 
цінностях, серед яких провідними є: любов до рідної землі, народу й 
Батьківщини, любов до найбільш рідних людей, членів сім’ї та родини, 
любов до рідної мови, шанобливе й бережливе ставлення до історії та 
культури українського народу, праця на благо свого народу й 
батьківщини» [2, с. 256]. 

Сьогодні сформоване соціальне замовлення на ефективні і виховні 
системи й технології. Створюються реальні умови для прояву творчих 
здібностей молодих людей. Усе це створює сприятливі умови для розвитку 
національно-патріотичного виховання як пріоритетної сфери соціального 
життя країни, підвищення його статусу та розвитку потенціалу, досягнення 
якісно нових результатів у духовно-моральному, патріотичному, 
трудовому, художньо-естетичному, екологічному вихованні підростаючого 
покоління. 

Отож, національно-патріотичне виховання – це суспільна категорія, 
яка формує ставлення людини до себе, до свого народу й Батьківщини. 

Отже, виховання національної самосвідомості сприяє збагаченню 
духовного світогляду молодого покоління, формує усвідомлення 
особистістю себе як часточки українського народу з власною 
національною гідністю. В наш час виховання справжнього патріота 
набуває особливо важливого значення. Виховуючи в учнях любов до 
рідного краю, ми формуємо гідне майбутнє нашого народу. 
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