
Шляхи, засоби та методи патріотичного виховання дітей 

молодшого шкільного віку 

 

Важливими  складовими системи патріотичного виховання є 

громадянськість, духовність,  моральність,  гуманність. 

Проблема громадянина-патріота давня, як світ. Вона постала перед 

людством тоді, коли виникла перша держава. Патріотичне виховання 

створює певні передумови громадянської поведінки. 

 Другою важливою складовою патріотизму є духовність, тому, у свою 

чергу, духовно-моральне виховання є складовою патріотичного виховання. 

Духовність, мораль - це ядро, основа, фундамент людини, людства, 

фундамент будь - якої країни. 

Духовність - це не фанатична релігійність, духовність - це постійне 

удосконалення Духа до такого піднесеного стану, коли людина не в змозі 

творити поганого, коли в ній сформується братерське відношення до всього 

сущого на Землі. Це уміння бути самим собою, мати неповторність 

світобачення, розвивати природний потенціал, бути цілеспрямованим та 

готовим до постійного вдосконалення. 

Тому перед педагогами поставлене завдання займатися вихованням 

душі та проводити роботу з душею кожного вихованця. Секулярний світ ( 

атеїстичний світ, світ, що відвернувся від релігії) часто забуває про душу. 

Деякі вважають, що її і немає зовсім, а є тільки тіло і його потреби. Але, як 

сказав один поет: 

А души если нет, поверьте, что ж тогда у меня болит? 

Вот волнуется, холодеет, вот бунтует, не зная мер. 

Разве может болеть идея или выдумка, например? 

Душа людини, це наша розумна внутрішня енергія, може сприймати 

чи поєднуватися з позитивним або негативним. Поєднання цих якостей ми 

побачимо у моральному забарвленні наших думок, почуттів і вчинків. 

 Позитивний дух - проявляється в нашій свідомості як правда, мир, 

терпимість, прощення, відповідальність, гідність і честь, любов до людей, до 

оточуючого навколишнього середовища, до Батьківщини. 

 Негативний дух - несе в душу брехню, злобу, гнів, образу, 

підступність і егоїзм, зраду. Тому виховання в цьому випадку виступає в ролі 

очищення людської душі, накопичення добрих якостей. 

Саме виховання є одним із факторів який формує духовність кожної 

особистості. Адже кожна особистість є людиною. Але не кожна людина є 

особистістю. Людиною народжуються, особистістю стають. 

Тому в закладах освіти фундаментальною основою виховання мають 

бути духовність, патріотизм, моральність і гуманність - це саме ці 

цінності, які закладені в основі формування особистості. На цих основах 

базується будь - яка позитивна культура. 

  

 

 



Основними напрямками роботи педагогів при виборі форм та 

методів патріотичного виховання у сучасній школі слід вважати виховання: 

• поваги до Конституції держави та державної символіки; 

• політичної культури; 

• правосвідомості; 

• культури міжнаціонального спілкування; 

• усвідомлення загальнолюдських моральних цінностей; 

• поваги до національної ідеї, мови; 

• національної свідомості та українського патріотизму 

• любові до Батьківщини, її історії та культурної спадщини. 

Процес впровадження системи патріотичного виховання в школі може 

здійснюватись у чотирьох формах: 

• як навчальний предмет, 

• як міжпредметна форма діяльності в рамках освітянського 

простору, 

• як організація позакласної та позашкільної діяльності 

(виховання), 

• як організація шкільного життя, що сприяє демократичній 

поведінці. 

(На вашу думку, яку форму застосовуємо ми ) 

Складний процес героїко-патріотичного виховання здійснюється за 

допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та 
завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців з 
урахуванням основних напрямів діяльності школярів.  

Основними  формами  патріотичного виховання школярів є: 

 інформаційно-масові (дискусії, диспути, конференції, 

“філософський стіл”, “відкрита кафедра”, інтелектуальні аукціони, ринги, 

вікторини, вечори, подорожі до джерел рідної культури, історії держави і 

права, “жива газета”, створення книг, альманахів); 

 діяльнісно-практичні (творчі групи, осередки, екскурсії, свята, 

театр-експромт, ігри-драматизації, огляди-конкурси, олімпіади); 

 інтегративні (шкільні клуби, фестивалі, асамблеї, гуртки); 

 діалогічні (бесіда, міжрольове спілкування); 

 індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна 

робота тощо); 

 наочні (шкільні музеї, кімнати, зали, галереї, виставки дитячої 

творчості, книжкові виставки, тематичні стенди тощо) 

 «Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення усієї системи 

виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення 

особистості, створення умов для самореалізації у різних видах творчої 

діяльності» - читаємо у методичних рекомендаціях з питань організації 

виховної роботи у навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році. 

 Розуміємо, що завдання сучасної системи виховання, які випливають із 

суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході: 



• до педагогічної творчості та індивідуального впливу, 

• у переорієнтації учнівських і педагогічних колективів на гуманізацію 

виховання,  

• створення умов для розвитку людини, як особистості, 

індивідуальності.  
  

 Знаючи, що нічого стабільного не буває, особливо в роботі з дітьми, ми  

постійно вдосконалюємо  існуючу систему виховної роботи, вносимо  щось 

нове, а від чогось відмовляємося.  Але найголовніше завдання вчителя – 

зробити шкільне життя  дітей  насиченим, змістовним, цікавим.  

 Уся система виховної роботи в закладі базується  на "Основних 

орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України", програмі, що затверджена наказом  МОН від 31.10. 2011 р.  

 Зміст виховної діяльності вчителі СНВК «Пролісок» продовжують 

розкривають через такі виховні орієнтири: 

1. Ціннісне ставлення до себе. 

2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей. 

3. Ціннісне ставлення до праці. 

4. Ціннісне ставлення до природи. 

5. Ціннісне ставлення до мистецтва. 

6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. 

 На сьогодні ми вважаємо, що найважливіше завдання учителя у 

вирішенні проблеми духовно-морального виховання  полягає у формуванні 

людини-патріота, людини-громадянина. 

 Дитина старшого дошкільного віку  повинна знати: 

• як називається країна, в якій вона живе, її головне місто, столицю,  

• своє рідне місто чи село, які в ньому є найголовніші визначні місця, 

• яка природа рідного краю та країни, де дитина живе,  

• які люди населяють її країну,  

• чим прославили вони рідну країну і увесь світ,  

• що являє собою мистецтво, традиції, звичаї її країни. 

 А учень початкової школи повинен глибоко усвідомлювати, що 

наша Батьківщина – це Україна. Діти повинні знати все про свою рідну 

землю, про її звичаї, традиції, національну та державну символіку, минуле та 

сучасне свого краю.  

 Склалася думка, що шлях до виховання любові до Батьківщини 

формується за логікою „від близького до далекого” – від любові до батьків 

(точніше рідного дому), до дитячого садка, до вулиці, міста, любов до рідної 

країни. Необхідно замислитися, чи дійсно цей „територіальний підхід” 

ефективний у вихованні такого складного та багатогранного соціального 

почуття, як любов до Батьківщини. Практика роботи показала, що це 

ефективний шлях виховання. 



Але, очевидно, що  справа не тільки  у розширенні „території”, а в тому, щоб 

створити умови для вирішення завдань вихованні.. 

 І тому метою виховання в нашому закладі  стає удосконалення роботи 

педагогічного колективу школи з національно - патріотичного виховання. Це 

залежить від багатьох причин і насамперед від застосування правильних його 

методів, форм організації виховної роботи. 

 Початкова школа навчального комплексу має досвід у розвитку 

творчих здібностей учнів засобами проектних технологій. Упродовж кількох 

років вчителі поступово вивчали підходи до реалізацій методу проектів. З 

2010-2011 н. р. почали створювати проекти, різні за формою, спрямованістю. 

Набула розвитку робота над створенням загальношкільних проектних 

технологій.  

 Робота над проектом – це практика особистісно орієнтованого 

виховання, що враховує у процесі виховання конкретного учня, його вільний 

вибір, особисті інтереси. Тому цей учень розуміє, навіщо йому знання і де їх 

застосувати. Щоб досягти таких результатів, педагоги закладу шукають  

розумний баланс між академічними знаннями і прагматичними вміннями. 

 

 Основний чинник, який спонукає наших педагогів  до використання 

загально-шкільних  проектів у виховній роботі – це те, що він дозволяє 

включити в цей процес велику кількість учнів та організувати співпрацю 

вчителів та учнів через активну та творчу діяльність.    

        

  Розвиток пізнавальних інтересів, творчих навичок, уміння самостійно 

здобувати знання є метою застосування проектних технологій. Що може бути 

кращим для становлення особистості, ніж відчуття успіху і власної 

значущості від результатів власної діяльності.  

 

  Використання проектних технологій у виховній роботі СНВК 

«Пролісок» створює умови для всебічного розвитку особистості у процесі 

організації творчої діяльності.  

 

Враховуючи недостатньо розкритий потенціал інноваційних методів у 

патріотичному вихованні, ми започаткували  цільовий творчий проекту з 

національно - патріотичного виховання "Я – дитина України" 

В ході створення довгострокового проекту ми виходили з того, що 

метод проектів – одна з педагогічних технологій, яка сприяє реалізації 

особистісно-орієнтованого підходу в патріотичному вихованні дітей.  

 

 
 

 

 

 



Висновок 

Таким чином, пошук та впровадження членами педагогічного колективу 

СНВК «Пролісок» ефективних засобів виховання в аспекті інноваційної 

діяльності  скеровує виховний процес на створення системного підходу до 

організації виховної діяльності та відображає сучасний зміст виховання в 

Україні. 
 


