
Методичні рекомендації 

щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах  

 

Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції 

гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності 

набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості 

загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції 

тощо. 

Важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини осередком 

становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе 

відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, 

демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну 

безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню 

громадянського миру й злагоди в суспільстві.  

Важливим чинником національно-патріотичного виховання є феномен 

Майдану – промовистого свідчення жертовності заради безумовного 

дотримання прав людини та поваги до людської гідності, відстоювання 

загальнонаціональних інтересів відмовою учасників від особистого заради 

досягнення спільної мети; багатомовністю, полірелігійністю. Зміст виховних 

заходів має позиціонувати Майдан як форму небаченого дотепер у світовій 

історії мирного колективного протесту українців у відповідь на порушення 

базових прав людини і громадянина з боку недемократичного політичного 

режиму в країні.  

Актуальним є організація збирання та поширення інформації про героїчні 

вчинки українських військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів у 

ході російсько-української війни, волонтерів та інших громадян, які зробили 

значний внесок у зміцнення обороноздатності України. 

Героїчні й водночас драматичні й навіть трагічні події останнього часу 

спонукають до оновлення експозицій шкільних музеїв, заповідників та кімнат 

бойової слави, зокрема щодо інформації про учасників АТО та волонтерів з 

даної території; необхідно взяти шефство над родинами учасників ATO, які 

цього потребують. В цілому важливим є формування засобами змісту 

навчальних предметів якостей особистості, що характеризуються ціннісним 

ставленням до суспільства, держави, самої себе та інших, природи, праці, 

мистецтва.  

З огляду на це рекомендуємо:  

По-перше, виокремити як один з найголовніших напрямів виховної роботи, 

національно-патріотичне виховання – справу, що за своїм значенням є 

стратегічним завданням. Не менш важливим є повсякденне виховання поваги 

до Конституції держави, законодавства, державних символів - Герба, Прапора, 

Гімну.  

По-друге, необхідно виховувати в учнівської молоді національну 

самосвідомість, налаштованість на осмислення моральних та культурних 



цінностей, історії, систему вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, 

усвідомленням відповідальності.  

По-третє, системно здійснювати виховання в учнів громадянської позиції; 

вивчення та популяризацію історії українського козацтва, збереження і 

пропаганду історико-культурної спадщини українського народу; поліпшення 

військово-патріотичного виховання молоді, формування готовності до захисту 

Вітчизни.  

По-четверте, важливим аспектом формування національно самосвідомої 

особистості є виховання поваги та любові до державної мови. Володіння 

українською мовою та послуговування  нею повинно стати пріоритетними у 

виховній роботі з дітьми. Мовне середовище повинно впливати на 

формування учня-громадянина, патріота України. 

По-п’яте, формувати моральні якості особистості, культуру поведінки, 

виховувати бережливе ставлення до природи, розвивати мотивацію до праці.  

  Для реалізації цих глобальних завдань необхідна системна робота, яка 

передбачає забезпечення гармонійного співвідношення різних напрямів, 

засобів, методів виховання дітей у процесі навчання і позакласної діяльності. 

У навчально-виховний процес  мають впроваджуватися форми і методи 

виховної роботи, що лежать в основі козацької педагогіки.  

Завдяки результатам педагогічних досліджень достеменно встановлено, що 

40 відсотків від загального обсягу виховних впливів на особистість дитини 

здійснює  освітнє середовище, в якому вона перебуває. Ця цифра в кожному 

конкретному випадку шкільної практики варіюється відповідно до 

особливостей  області, школи, класу,  його мікрогруп та індивідуальних 

особливостей самих дітей. Але слід визнати, що поміж інших джерел впливу на 

становлення й розвиток дитини (сім’я, однолітки, позашкільні освітні заклади 

та ін.) школа посідає домінантні позиції, тож і відповідальності на неї 

покладається більше, і можливостей перед нею відкривається більше.  

З метою створення умов для реалізації кожної особистості та підтримки 

творчого, інтелектуального, духовного потенціалу нашої нації необхідно 

модернізувати  систему викладання української мови, а саме: 

- у навчально-виховній діяльності неухильно дотримуватися єдиного 

мовного режиму; 

- формувати інформаційно й емоційно самобутній україномовний простір, 

який забезпечуватиме прилучення школярів до величезного мовного дивосвіту, 

до глобальних знань про рідну мову, її закони, систему її виражально-

зображальних засобів;  

- виховувати відповідальне ставлення до рідної мови, свідомого нею 

користування; 

- сприяти вияву українського менталітету, способу самоусвідомлення і 

самоідентифікації, сприйняттю української мови як коду праісторичної пам’яті;  

- плекати розвиток духовної, емоційно-естетичної, інтелектуальної сфери 

саме на основі української мови;  

-  через мовне посередництво долучати школярів до національної історії, до 

різних масивів національної культури, до глибинної сутності народного життя;  



- здійснювати розвиток мовлення не тільки на уроках української мови і 

літератури, а й під час вивчення всіх інших предметів.  

Також навчальні заклади мають проводити інформаційно-просвітницьку 

роботу з батьками, спрямовану на формування  толерантності, поваги до 

культури, історії, мови, звичаїв та традицій як українців так і представників 

різних національностей за участю психологів, істориків, працівників  

кримінальної міліції. 

Водночас необхідно активізувати співпрацю педагогічних колективів з 

органами учнівського  та батьківського самоврядування щодо формування у 

дітей та молоді  духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння 

жити в громадянському суспільстві. 

У контексті зазначеного вище, надаємо методичні рекомендації щодо 

національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. 

 

Початкова школа 

Національно-патріотичне виховання учнів початкових класів 

здійснюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності як провідної шляхом 

внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів, відведення 

належного місця "спільно-взаємодіючій діяльності" як на уроках, так і в 

позаурочний час; гуманізації взаємин у системах "учитель-учень", "учень-

учень"; використання вчителем демократичного стилю спілкування з учнями; 

створення умов для творчої самореалізації кожної особистості. 

У молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини 

пізнавати себе як члена сім’ї; родини, дитячого угрупування; як учня, жителя 

міста чи села; виховувати у неї любов до рідного дому, краю, вулиці, своєї 

країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій. 

У початкових класах соціальна і громадянська компетентності як 

ключові є міждисциплінарними та інтегруються через усі освітні галузі і 

спрямовуються на соціалізацію особистості, набуття громадянських якостей, 

дотримання соціальних норм і правил. 

Патріотичне виховання молодших школярів на уроках української мови 

здійснюється через реалізацію соціокультурної змістової лінії. Зокрема, під час 

вивчення розділу «Мова і мовлення» необхідно звертати увагу учнів на 

багатство і милозвучність української мови, захоплювати дітей її красою, 

пробуджувати любов до рідного слова, прагнення вивчати українську мову. У 

3-4 класах слід пояснювати значення української мови для становлення 

незалежної самостійної держави України, роль української мови як державної. 

Формуючи культуру спілкування, доцільно збагачувати мовлення 

молодших школярів українськими формами звертання та формулами 

мовленнєвого етикету, пробуджувати інтерес до походження цих формул, 

показувати їх зв’язок із національними традиціями і звичаями українців. 

У процесі опрацювання правила вживання великої літери у власних назвах 

варто зосередити увагу учнів на застосуванні цього правила під час запису 

назви нашої Батьківщини, її столиці, рідного міста чи села, річок, морів, гір та 

інших географічних назв України. При цьому цінним для патріотичного 



виховання буде опрацювання текстів про походження цих назв, про красу і 

неповторність визначних місць України, про історичне минуле нашої країни та 

її відомих людей (письменників, художників, історичних постатей, 

спортсменів, акторів, артистів тощо). 

Чільне місце на уроках української мови повинно займати використання 

малих фольклорних форм – загадок, лічилок, мирилок, приказок і прислів’їв, 

народних прикмет, уривків з казок, дитячих пісень, колискових, щедрівок, 

колядок, веснянок, закличок тощо. Реалізуючи їх виховний потенціал, варто 

пояснювати дітям, що багатство і розмаїття народної творчості свідчить про 

мудрість і талановитість українського народу, а знання і трепетне ставлення до 

них стане запорукою збереження цього багатства для майбутніх поколінь.  

Текстоцентричний принцип навчання української мови створює 

можливості для використання різноманітних текстів виховного і повчального 

змісту. Через тексти (аналіз їх змісту) доцільно виховувати в молодших 

школярів любов до рідного краю і своєї Батьківщини, повагу до національних 

традицій і символів українського народу, повагу до людей інших 

національностей, їхніх звичаїв і традицій, почуття гордості за відомих людей 

України, турботливе ставлення до цінностей і надбань нашої країни.  

З огляду на зазначене, невід’ємними складниками уроків української мови 

та літературного читання мають бути виховні бесіди, пізнавальна інформація 

про Україну, її людей і події, пов’язані з ними, складання усних і письмових 

текстів на патріотичні теми, підготовка і презентація посильних проектів 

патріотичного змісту (наприклад, написання творів про земляків, які 

прославили рідний край, листів підтримки своїм ровесникам, що перебувають в 

зоні АТО, вітальних листівок захисникам Вітчизни) тощо. 

Тому, головною метою національно-патріотичного виховання у 

початкових класах є вироблення у молодших школярів умінь і навичок вільного 

користування з комунікативною метою усно й письмово українською мовою.  

Велику виховну роль відіграє український фольклор, зокрема дитячий, а 

також твори художньої літератури для дітей молодшого шкільного віку.  

Доцільним є  проведення тематичних уроків з української мови: «Свято 

рідної мови», «Шевченківське слово» та ін. 

На уроках математики національно-патріотичне виховання відбувається 

опосередковано, через умову математичної задачі.  

На уроках російської мови необхідно посилити українознавчу складову 

через перекладені твори українських письменників та поетів на російську мову. 

Навчальний предмет «Я у світі» спрямовано на соціалізацію особистості 

молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання. 

Найважливішим виховним  спрямуванням змісту названого предмета  є 

формування в учнів  найбільш значущих  для українського народу цінностей: 

патріотизм, соціальна справедливість, первинність духовного щодо 

матеріального, гуманізм, працелюбство, взаємоповага; виховання в дитини 

свого власного «Я», віри у свої сили, талант, здібності; виховання  творчої, 

соціально активної особистості, здатної бережливо ставитися до природи, світу, 

речей, самої себе, інших людей, розуміти  значення життя як найвищої цінності.  



Україна, її державотворчі цінності, вироблення громадянських почуттів, 

поведінкових еталонів – ці елементи змісту є першорядними, що задають мету 

реалізації програми. 

Видатні постаті, успішні люди, патріотично спрямовані,  що уміють 

переборювати життєві труднощі і йдуть до власної мети, стають зразком для  

вироблення в учнів власних життєвих стратегій. 

Зміст  програми предмета відображає такі види знань, результатом 

опрацювання яких є набуття громадянських цінностей: 

 про навколишній світ у взаємозв’язку компонентів «Я – людина», 

«Людина серед людей», «Людина в суспільстві», «Людина і світ»;  

 про способи пізнавальної та практичної діяльності, встановлення  

необхідності знати державну мову, шанувати  символи держави; засвоєння 

моделей поведінки,  які  відповідають законодавству України, враховують 

інтереси і потреби громадян, передбачають повагу і взаєморозуміння між 

людьми; 

 оцінні знання про норми ставлення до явищ життя (учень розпізнає 

вчинки за критерієм патріотичних вимірів; аргументує переваги  громадянських 

вчинків, наприклад, участь у волонтерських заходах тощо). 

На уроках «Природознавства» виховні цілі пов’язані з ознайомленням з 

традиціями шанобливого ставлення українського народу до природи, любов до 

рідного краю, Батьківщини. 

На уроках «Трудового навчання» діти знайомляться з традиційними 

народними ремеслами в України, вчаться виготовляти сюжетні витинанки 

різних регіонів України, оздоблювати вироби технікою вишивки.  

На уроках  «Музичного мистецтва» учні мають можливість відчути 

красу українського народного музичного мистецтва, осягнути інтонаційні 

особливості музики українського народу, відчути національну своєрідність, 

спільне і відмінне в музиці різних народів. 

Головним завданням курсу «Образотворче  мистецтво»   є формування у 

молодших школярів культури почуттів, основ національної та громадянської 

свідомості. 

Пропонуємо проводити конкурси дитячої зображувальної творчості 

«Слава українським військовим», «У світі немає кращої країни, ніж Україна» та 

ін. 

Для ефективного формування національного виховання учнів 

початкових класів є: сприйняття учнями знань про українську культуру; 

застосування вчителем на уроках народознавства та у позаурочний час 

емоційно-естетичного фону; створення ситуацій емоційного переживання 

учнями педагогічних установок на оволодіння національними цінностями, 

усвідомлення знань про національну українську  культуру, орієнтація дитини 

на позитивні результати діяльності щодо засвоєння певних національних 

цінностей у родині та в школі.  

Пропонується практикувати проведення виховних годин у формі: 

зустрічей з волонтерами, учасниками бойових дій, майстер-класів за участю 

дітей та батьків з виготовлення сувенірів для бійців Української армії. 



Доцільно впровадити виховні проекти: «Рідний край, де ми, живемо, 

Україною зовемо», «Я і моя родина», «Моя маленька батьківщина». Проводити 

тематичні виховні години, бесіди за темами: «Славетні українці», « Козацькому 

роду немає переводу» і ін. Проводити конкурси малюнків, оберегів, 

організувати написання листів та малюнків воїнам АТО. 

Акцент у виховній роботі перенести на засвоєння учнями народних 

традицій, сутності українських обрядів, народних свят, легенд, переказів, 

звичаїв та ін. 

Оскільки у молодшому віці у дітей домінує образне мислення, то 

найбільш характерними є такі форми діяльності:ситуаційно-рольова гра, 

сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, інсценування, гра-бесіда, гра-

мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, колективне творче панно, бесіда, 

тематичний зошит, ранок, свято, усний журнал, групова справа, оформлення 

альбому, уявна подорож, конкурси, ігри, школа ввічливості, демонстрація, 

розповідь, моделювання, вікторина, екскурсія, виставка малюнків, операція-

рейд, виставка-ярмарок, перекличка повідомлень, добродійна акція, хвилини з 

мистецтвом, година спостереження, година милування, спортивні змагання, 

козацькі забави, театральна вистава, ляльковий театр, ведення літопису 

класного колективу, веселі старти, естафети, догляд за рослинами і тваринами. 

 

Українська мова і література 

    Рідна мова – найважливіший засіб патріотичного виховання. Вона була і є 

важливою сферою впливу на національну свідомість молоді, ідентифікаційним 

кодом нації. 

Основна мета навчання української мови полягає у формуванні національно  

свідомої, духовно багатої мовної особистості. Одним із завдань є формування 

духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень. 

Велике значення на уроках української мови має послідовне й системне 

вивчення слів-символів, у яких закарбовано культурний досвід минулих 

поколінь: лелека, калина, кладка, чорнобривці, вишиваний рушник і под. Саме 

вони сприяють формуванню національної картини світу наших учнів, 

закорінюють нові покоління в ґрунт духовності. Збагачення учнівського 

словника колоритними фразеологічними одиницями, що витворені попередніми 

поколіннями, позитивно позначатиметься на розвиткові образного мислення, 

розумінні ментальності свого народу: або пан, або пропав; у степу і хрущ 

м’ясо; береженого Бог береже, а козака – шабля; де два козаки, там три 

гетьмани і под. Тому радимо на кожному уроці збагачувати словник учнів 

щонайменше однією такою ідіомою. Важливо навчати любові до рідної мови не 

деклараціями, а вишуканими зразками української мови. 

Пріоритетним завданням словесника також має бути руйнування стереотипу 

неповноцінності української мови, який упродовж попередніх поколінь з різних 

ідеологічних причин насаджувався в свідомості українців. Аби учні сприймали 

українську мову як сучасну, європейську, багату, культурну, розвинену, треба 

широко й системно демонструвати повнокровність і спроможність нашої мови 

в усіх сферах життя. Для реалізації цього завдання слід добирати дидактичний 



матеріал різних тематичних груп: мистецтво, дозвілля, техніка, Інтернет, 

салон краси, одяг, здоров’я, спорт, наука, кулінарія, офіс, транспорт тощо. 

Використання сучасних текстів у шкільних підручниках української мови 

сприяє руйнуванню згаданого вище стереотипу щодо можливостей і 

спроможності сучасної української мови. Порушена проблема дуже важлива 

для формування мовної особистості,  тому доцільно широко використовувати, 

крім класичного, ще й цікавий дидактичний матеріал із сучасного життя для 

опанування мовних явищ.  

    Метою української літератури є виховання національно свідомого 

громадянина України,  формування  й утвердження гуманістичного світогляду 

особистості, національних і загальнолюдських цінностей. 

З огляду на національно-патріотичний аспект у навчанні української 

літератури зробимо окремі акценти на змістових і дидактичних складниках.  

Під час виготовлення учнями декоративних чи декоративно-ужиткових 

виробів важливе місце, крім суто технічної сторони, має й мистецька сторона 

цієї справи, яка полягає насамперед у визначенні художньої ідеї твору, в  

основу якого покладено той образ, який виникає в уяві дитини, тих думок і 

почуттів, які вона хоче передати оточуючим. У змісті діючої програми з 

трудового навчання передбачено вивчення таких тем і розділів, що 

обумовлюють виховний вплив учителя через повідомлення учням таких 

теоретичних відомостей, які розкривають різні сторінки нашої історії, 

формують в учнів загальне уявлення про моральну й духовну культуру 

українського народу тощо.  Тому учитель має нагоду впливати на почуття 

дитини, а через добір певних культурологічних відомостей, виховувати 

патріотичні та національні почуття школярів. Виготовлення виробів, наприклад 

технікою аплікації соломкою, вишиванням, може передбачати створення таких 

художніх композицій, які відображають історію українського народу, його 

визвольний рух і звитягу сучасних захисників рідного краю тощо.  

 

Значна кількість вчителів на уроках трудового навчання планують такі 

вироби для виготовлення, які можуть бути передані нашим воїнам, які 

обороняють нашу країну на сході. Зокрема це: різноманітні за конструкцією та 

різні за складністю виготовлення «пічки», «якорі» для пошуку розтяжок, 

маскувальні сітки, сумки для аптечок, рукавиці, сувеніри з патріотичною 

символікою   тощо. Виготовлення саме таких виробів якнайкраще сприяє 

вихованню в учнів національно-патріотичних почуттів.  

 

 

 


