
Якщо буде світло в душі, буде краса в людини

Якщо є краса в людини, буде гармонія в домі,

Якщо є гармонія в домі, буде порядок у нації,

Якщо є порядок у нації, буде мир у світі.



Патріотизм починається з любові до людини… 

Патріотизм починається з колиски( В. Сухомлинський)



Упровадження системи національно-патріотичного 

виховання передбачено в декілька етапів:

• 1-й — 2015 рік,

• 2-й — 2016–2017 роки,

• 3-й — 2018–2019 роки.

Системне національно-патріотичне виховання 



• На першому етапі планується: аналіз стану

системи національно-патріотичного

виховання дітей та молоді в Україні;

створення нормативно-правового підгрунтя,

інформаційно-методичного забезпечення для

здійснення національно-патріотичного

виховання дітей та молоді; створення

інформаційного ресурсу навчально-

методичних матеріалів



• На другому етапі передбачається: розроблення
навчальних програм, підручників, посібників,
навчально-методичних видань з української
літератури, історії України, Захисту Вітчизни як
інваріантної, так і варіативної складових для
загальноосвітніх шкіл, з урахуванням цілей та
завдань національно-патріотичного виховання дітей
та молоді; підготовка та видання методичних
рекомендацій по організації виховних заходів, роботи
клубів, центрів патріотичного виховання тощо;
залучення дітей та молоді до військово-патріотичних
ігор, зокрема військово-патріотичної спортивної гри
«Сокіл» («Джура»).



На третьому етапі забезпечується: проведення 

моніторингу системи національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді



• Форми організації виховної роботи за змістом дуже 
близькі до методів виховання. Виділяються такі 
форми організації виховної роботи:

• масова (тематичні вечори; вечори запитань і 
відповідей; тижні з різних предметів; олімпіади; 
туристичні заходи; фестивалі; виставки стінної преси 
;свята, змагання тощо) 

• групова (гуртки; екскурсії; походи; класні години; 
спортивні секції тощо) 

• індивідуальна (читання художньої літератури; 
колекціонування; гра на музичних інструментах; 
заняття декоративно-ужитковим мистецтвом, 
малюванням тощо).



• Методи виховання діляться на:

• 1) загальні й часткові;

• 2) традиційні і нетрадиційні (нестандартні).

• Загальні методи мають застосування у всіх 
видах виховання (наприклад, інформація, 
бесіда, роз'яснення), а часткові -- лише в 
деяких (домінують тільки у фізичному 
вихованні).



• Традиційні (канонічні) методи -- ті, що 
обґрунтовані педагогічною наукою й поширені 
в шкільній практиці виховання учнів.

• Нетрадиційні (нестандартні) методи 
виховання будуються на принципах народної 
педагогіки, презентуючи використання 
виховної скарбниці народної мудрості в роботі 
педагога.



Активні методи, що базуються на 

демократичному стилі взаємодії.

• ситуаційно-рольові ігри, 

• метод відкритої трибуни, 

• інтелектуальні аукціони, 

• “мозкові атаки”, 

• метод аналізу соціальних ситуацій з 
моралістичним характером. 

• аналіз аргументів «за» і «проти»;

• дискусії та дебати;

• учнівські проекти



Творчо-пошуковий,міжпредметний,

довготривалий проект з патріотичного виховання

учнів «Я – дитина України»

Термін дії проекту: 1-5 років

Зміст проекту:

Підготовчий етап « Я- українець»  - ДНЗ

1 етап "Я – школяр!" – 1 клас

2 етап "Я – ужгородець!" – 2 клас

3 етап "Я – житель Закарпаття!" – 3 клас

4 етап "Я – громадянин України!" – 4 клас




