
Національно-патріотичне виховання 

учнів має на меті поєднання трьох скла-

дових сфер виховання нашої молоді: 

сім’я, школа, громадськість.  Всі вони 

не можуть існувати одне без одного.  

Виховання в школі надає дитині основні 

поняття патріотизму та національної 

свідомості.  

Метою ж сімейного виховання в цій сфе-

рі є особистий приклад батьків та чле-

нів родини.   

Громадські та просвітні організації в 

свою чергу залучають дітей до практич-

них дій та вчинків на користь своїй кра-

їні. 

   СТРАТЕГІЯ  

національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді 

В Україні національно-патріотичне виховання дітей та 

молоді має стати одним із пріоритетних напрямів дія-

льності держави та суспільства щодо розвитку грома-

дянина як високоморальної особистості, яка плекає ук-

раїнські традиції, духовні цінності, володіє відповідни-

ми знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізува-

ти свій потенціал в умовах сучасного суспільства, спо-

відує європейські цінності, готова до виконання обов’я-

зку із захисту Батьківщини, незалежності та територіа-

льної цілісності України Актуальність національно-

патріотичного виховання громадян, особливо дітей та 

молоді, зумовлюється процесом консолідації та розвит-

ку українського суспільства, сучасними викликами, що 

стоять перед Україною і вимагають дальшого вдоско-

налення системи національно-патріотичного вихован-

ня, оптимізації державної політики у зазначеній сфері. 

Національно-патріотичне виховання має набути харак-

теру системної і цілеспрямованої діяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, 

навчальних закладів, інститутів громадянського суспі-

льства, громадян з формування у людини і громадяни-

на високої національно-патріотичної свідомості, по-

В умовах сьогодення масове використання 

української національної та державної сим-

воліки, українського традиційного одягу, 

жовто-блакитних кольорів стало свідченням 

формування Української політичної нації, 

проявом патріотичного духу. При цьому 

важливо не підмінити зовнішніми ознаками 

патріотизму його глибокої ідейної сутності – 

готовності своєю працею, науковими, твор-

чими й спортивними досягненнями, служ-

бою із захисту країни сприяти розвитку 

української демократичної держави.  
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Національно-патріотичне виховання дітей та мо-

лоді – це комплексна системна і цілеспрямована 

діяльність органів державної влади, громадських 

організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших 

соціальних інститутів щодо формування у моло-

дого покоління високої патріотичної свідомості, 

почуття вірності, любові до Батьківщини, турбо-

ти про благо свого народу, готовності до вико-

нання громадянського і конституційного обов’яз-

ку із захисту національних інтересів, цілісності, 

незалежності України, сприяння становленню її 

як правової, демократичної, соціальної держави. 

Найважливішим пріоритетом національно-

патріотичного виховання є формування ціннісно-

го ставлення особистості до українського народу, 

Батьківщини, держави, нації. Мета патріотичного 

виховання конкретизується через систему таких 

виховних завдань: 

- утвердження в свідомості і почуттях особи-

стості патріотичних цінностей, переконань і по-

ваги до культурного та історичного минулого 

України; 

- виховання поваги до Конституції України, 

Законів України, державної символіки; 

- підвищення престижу військової служби, а 

звідси – культивування ставлення до солда-

та як до захисника вітчизни, героя; 

- усвідомлення взаємозв’язку між індивіду-

альною свободою, правами людини та її 

патріотичною відповідальністю; сприяння 

набуттю дітьми та молоддю патріотичного 

досвіду на основі готовності до участі в про-

цесах державотворення, уміння визначати 

форми та способи своєї участі в життєдіяль-

ності громадянського суспільства, спілкува-

тися з соціальними інститутами, органами 

влади, спроможності дотримуватись законів 

та захищати права людини, готовності взяти 

на себе відповідальність, здатності розв’язу-

вати конфлікти відповідно до демократич-

них принципів. 

Як наслідок людина, громадянин чи представ-

ник певної нації або національності 

Розуміє і поділяє сутність національної ідеї 

Є носієм національної культури 

Своєю професійною діяльністю сприяє економіч-

ному, науковому, культурному зростанню Бать-

ківщини 

Любить і відстоює рідну мову, користується 

нею 

Любить, захищає і відстоює рідну країну / дер-

жаву / територію 

Любить, захищає і відстоює свої звичаї, тра-

диції 

Любить, захищає і підтримує співгромадян з 

патріотичним способом мислення 

Постійно відчуває гордість за вищенаведене і 

приналежність до цих категорій. 

Бажані результати патріотичного 

виховання 


