
Патріотичне виховання - це сфера духовного життя, яка проникає в усе, 
що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка 
формується. 

(В. О. Сухомлинський) 

"Хто не знає свого минулого, той не вартий свого 
майбутнього.Хто не шанує видатних людей свого народу, 
той сам не гідний пошани.”        

М. Рильський 
Народні символи України: 

 

Джерелами патріотичного виховання є рідне слово батька і матері, 

колискова пісня, культ Матері та Батька, рідна оселя, садиба, батьківщина і 

Батьківщина, героїчне минуле народу, життєдіяльність історичних постатей 

народу (політичних діячів, вчених, письменників, діячів мистецтва і культури), 

конкретна діяльність особистості щодо матеріального та культурного 

збагачення своєї країни. В арсеналі діяльності з патріотичного виховання 

підростаючого покоління є багато засобів і методів впливу.  

Однак головне — це включення кожної особистості в конкретну 

діяльність з творення й примноження багатства і краси своєї Вітчизни. 

 

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу 

підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими 

громадянами 14-35 річного віку соціального досвіду, готовності до виконання 

громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань 

українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування 

особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості, 

моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, 

екологічної культури. 

 Здійснення системного національно-патріотичного виховання є однією з 

головних складових національної безпеки України. Національно-патріотичне 

виховання формується на прикладах історії становлення Української 

державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у 

галузі політики, освіти, науки, культури і спорту. 

 Національно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові, 

функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі 

покоління, пронизує всі сторони життя: соціальну-економічну, політичну, 

духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, науку, історію, 

державу, право.  

Завдання національно-патріотичного виховання: 

 - забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в 

Україні відповідно до її інтересів та можливостей; 



 - виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів 

України, державної символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних 

святинь;  
                                                                                                             ду;  

- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;  

- формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові 

до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на 

прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини; 

 - відновлення і вшанування національної пам'яті;  

- утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історій, 

спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від 

княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки. Січових стрільців, 

Української повстанської армії до часів незалежності;  

- формування психологічної та фізичної готовності, молоді, до виконання громадянського та конституційного 

обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток 

мотивації молоді до державної та військової служби; 
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⠠㠓 吽іاиႠҿйаєقЕщь Вᐸ䀠葂ШガԠᑉм є гᑀомаӇн䐸нؾ0ЃపᙅӰїఽи?ʅభȠ  л ك

ġЭ䈠жаలк02ўд్ мв쑖с蓂и 

- սі 
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 – ні 

Чи вважаєте Ви себе патріотом України? 
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