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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 
Анотація. У статті проаналізовано особливості національно-пат-

ріотичного виховання, спрямованого насамперед на формування патріо-
тизму та національної самосвідомості особистості. Водночас воно спи-
рається на культурно-історичний досвід народу, його звичаї, традиції 
та багатовікову мудрість, духовність. Доведено, що ціннісне ставлення 
школярів до Батьківщини, суспільства, до себе та праці визначає їхній 
звʼязок зі своїм народом, державою і соціумом, особистісну гармонію і 
самоутвердження, розвинену потребу в трудовій і громадській актив-
ності на благо України.  

 
Ключові слова: національно-патріотичне виховання, національна 

ідея, патріотизм, національна свідомість, учнівська молодь. 
 
Постановка проблеми. На сучасному етапі національно-духовного 

відродження України, розвитку демократичних процесів важливого зна-
чення набуває виховання у дітей та молоді патріотизму, активної грома-
дянської позиції, відданості справі зміцнення державності. З огляду на 
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це, національно-патріотичне виховання є одним із пріоритетних напрямів, 
що зумовлюється процесом консолідації та розвитку українського сус-
пільства, сучасними викликами, і закладає підвалини для формування на-
ціональної свідомості підростаючих поколінь, які розглядатимуть держа-
ву як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї 
гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, від-
повідальності тощо.  

У Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді 
національно-патріотичне виховання визначається як «комплексна систем-
на і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських ор-
ганізацій, сімʼї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо фор-
мування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття 
вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готов-
ності до виконання громадянського і конституційного обовʼязку із захисту 
національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння ста-
новленню її як правової, демократичної, соціальної держави» («Концеп-
ція національно-патріотичного виховання дітей та молоді», 2015).  

Очевидно, що таке виховання має здійснюватися на всіх етапах 
навчання дітей та молоді, забезпечуючи збагачення інтелектуального по-
тенціалу народу, його духовності й культури, виховання громадянина, 
здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спря-
мованої на процвітання нашої держави.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми національно-
патріотичного виховання, формування національної свідомості та самосві-
домості особистості досліджували корифеї української педагогіки (Г. Ва-
щенко, І. Огієнко, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський); сучасні 
науковці (О. Вишневський (Вишневський, Кобрій, & Чепіль, 2001), М. Єв-
тух, П. Кононенко, В. Кузь, М. Стельмахович, Б. Ступарик (1995a, 1995b), 
М. Чепіль (2013), К. Чорна (2013) та ін.); психологи (І. Бех (2016), 
Д. Ельконін, І. Кон та ін.); мистецтвознавці та фольклористи (Д. Анто-
нович, Б. Грінченко, М. Лисенко, Ф. Колесса та ін.).  

Дослідники одностайні у тому, що важливими завданнями закла-
дів освіти є створення сприятливих умов для якісного засвоєння учнів-
ською молоддю цінностей національної культури, пошуки нових педа-
гогічних умов, ефективних технологій, спрямованих на формування націо-
нальної самосвідомості підростаючих поколінь (Hand, 2011; Prencipe & 
Helwig, 2002). 

Відтак усвідомлення значущості окресленої проблеми спонукало 
до вибору теми пропонованої статті, метою якої є обґрунтування особ-
ливостей національно-патріотичного виховання школярів як одного із 
провідних у системі сучасного українського виховання.  
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Виклад основного матеріалу. Справжнє виховання не може іс-
нувати в «чистому» вигляді поза традиційною культурою конкретної на-
ції. Видатні педагоги світу неодноразово визнавали, що виховання ди-
тини завжди має ґрунтуватися насамперед на культурно-історичних цін-
ностях своєї нації, а вже пізніше відбуватися через ознайомлення з тра-
диціями інших народів. Виховання має бути глибоко пройняте націо-
нальним духом. Дух нації народжується з появою самої людської спіль-
ноти, етносу. Він допомагає вижити національній мові, оберігає націо-
нальну культуру, підтримує традицію, є основою національної самосві-
домості людини і національного виховання.  

Таким чином, національна система виховання – це історично виз-
начена і складена самими народом система поглядів, уявлень, переконань, 
ідеалів, традицій та інших форм соціальної практики, що забезпечують 
ефективність виховання.  

Науковці стверджують, що суспільство (народ) не може існувати, 
якщо не окреслено науково вивірених основних ідеологічних установок, 
котрі б вели його до єдиної мети. Однак ця ідея мусить бути не навʼя-
заною ззовні, а виробленою самим народом. Вона полягає у тому, що 
кожен народ, нація, етнос у процесі розвитку виробили історично зумов-
лену ідеологію, яка своїм корінням сягає сивої давнини і ідеями якої 
пройняті всі сфери життєдіяльності народу. Національна ідеологія є ідей-
ним багатством нації, системою філософських, політичних, правових, 
економічних, моральних, естетичних і релігійних ідей, поглядів, принци-
пів, ідеалів, які відповідають прагненню, інтересам, потребам нації, су-
веренітету її держави (Вишневський та ін., 2001, c. 110). 

Стрижень сучасної системи національно-патріотичного виховання 
становить національна ідея, яка відіграє роль обʼєднувального, консолі-
дуючого фактора у суспільному розвиткові, спрямованого на вироблен-
ня життєвої позиції людини, становлення її як особистості, громадянина 
своєї держави («Концепція національно-патріотичного виховання», 2015).  

Складовими змісту національної ідеї є національна окремішність, 
національна самосвідомість, мова, культура, ментальність, воля до здійс-
нення національної мети і, врешті, держава. За своєю суттю вона (ідея) – 
це відображення глибинного рівня національної свідомості народу, сукуп-
ність його ціннісних орієнтацій, визначаючи водночас напрям мислення 
нації, її здатність відчувати і діяти згідно із загальнонародними інтере-
сами. Наголосимо, що зміст національної ідеї постійно збагачується, кон-
кретизується, наповнюється новим розумінням поточних і перспектив-
них цілей, визначенням пріоритетів, засобів та шляхів досягнення пос-
тавленої мети. 

Погоджуємося із твердженням Б. Ступарика у тому, що національ-
на ідея як своєрідне вираження духовного стану народу, його менталі-
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тету формується під впливом традицій, культури, всього середовища бу-
ття людини і водночас сама впливає на них як джерело культурно-істо-
ричної динаміки нації, потужний внутрішній каталізатор її відродження 
і вищий прояв свідомості.  

Науковець уважає, що національну ідею можна зреалізувати тільки 
тоді, коли буде забезпечена духовна єдність поколінь, наступність націо-
нальної культури. Саме тому «…українська національна ідея мусить увій-
ти в основу виховання українських поколінь, стати для них новою ре-
лігією, увійти в їхню кров» (Ступарик, 1995a, c. 40). З огляду на це «…ви-
ховання державотворчих рис, обʼєднання всіх українців в одну спільно-
ту, що пройнята єдиними творчими прагненнями і високим патріотиз-
мом, мусить стати головним завданням школи, держави та всіх громад-
ських установ і організацій» (Ступарик, 1995b, c. 3).  

Як зазначає М. Чепіль, саме патріотизм наповнює свідомість особис-
тості позитивними мотивами, потребами, прагненнями, установками, цін-
нісними орієнтирами, інтересами, ідеалами, які стають високоефектив-
ними рушіями її навчання, розвитку, виховання. Патріотизм виконує по-
тужну розвивальну функцію у формуванні особистості, є атрибутом од-
вічного прагнення людини до свободи, істини, вічності. Людина-патріот 
завжди діє на благо сучасного і майбутнього свого народу, всього люд-
ства, підіймаючись до рівня вселюдського світосприймання та діяльності 
(Чепіль, 2013, c. 39). Тобто основу патріотизму становить відданість 
ідеалам справедливості, честі, свободи, правди. Саме патріотичне почу-
ття відзначається соціально позитивним змістом, має морально ціннісне 
навантаження, спричиняє розвивальний ефект у свідомості, а також може 
конструктивно впливати на систему особистості загалом. 

Важливою умовою формування патріотичних почуттів та національ-
ної свідомості, як стверджує Т. Поніманська (2006), є їхня моральна спря-
мованість. Навички моральної поведінки – невідʼємна складова розвитку 
особистості, а також передумова національно-патріотичного виховання, 
оскільки визначають її вчинки, зумовлюють ставлення до довкілля, до-
рослих, однолітків. Як синтетична якість, патріотизм охоплює емоційно-
моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної землі, своєї 
нації, матеріальних і духовних надбань суспільства. 

І. Бех зазначає, що виховання патріотизму повʼязане з найчутливі-
шою сферою особистості – духовністю, а також гуманізмом, соціальною 
справедливістю, турботою, взаємоповагою. Неможливо відокремити пат-
ріотизм від національних святинь, національної свідомості й самосвідо-
мості, шанобливого ставлення до національної культури та толерантно-
го ставлення до надбань інших народів. Загалом причетність до всіх ас-
пектів життя суспільства й відповідна турбота мають бути визначаль-
ними у становленні особистості патріота-громадянина. З огляду на це 
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педагог повинен створювати відповідні ситуації для формування у вихо-
ванців діяльнісного ставлення до всього того, що обʼєднане поняттям 
«національні скарби», зокрема до національних свят і традицій, до етніч-
ного роду, який створив націю і обстоював її високі ідеали. 

Патріотизм, на думку вченого, – це особливе безумовне й висо-
космислове почуття-цінність, яке характеризує ставлення особистості 
до своїх народу, Батьківщини, держави та до самої себе. Безумовність 
означає, що почуття патріотизму не може ґрунтуватися на зовнішньому 
підкріпленні у формі певних заохочень чи осуджень. Воно саме в собі 
має спонукальну потенцію до відповідного діяння, є самозначущим. Як 
високосмислове почуття-цінність, патріотизм не повʼязаний зі звичайни-
ми буттєвими потребами і прагненнями, а лише з вершинними життє-
визначальними орієнтирами особистості (Бех, 2016). 

Отже, можемо констатувати, що патріотизм – це любов до своєї 
Батьківщини, відданість своєму народу, турбота про його благо, сприя-
ння становленню й утвердженню України як суверенної, правової, демо-
кратичної держави, готовність і вміння захищати її, мужність і самовід-
даність, пошана звичаїв і культури інших країн і народів, прагнення до 
співпраці з ними.  

Патріотизм передбачає гордість за матеріальні і духовні досягне-
ння свого народу, своєї Батьківщини, бажання зберігати її характерні 
особливості, культурні надбання та захищати інтереси своєї громади, 
народу загалом. Історичне джерело патріотизму – це формування при-
вʼязаності до віри в Бога, в традиціях своїх предків, землі свого народже-
ння, рідної мови, народних традицій та культури. Це складне і багато-
гранне поняття, один з найважливіших компонентів індивідуального та 
суспільного життя кожної особистості. 

На особистісному рівні патріотизм є пріоритетною стійкою харак-
теристикою людини, яка проявляється у її свідомості, моральних ідеалах 
та цінностях, реальній поведінці та вчинках. Це моральний аспект життя, 
що виявляється не лише в незвичайних ситуаціях, а й у повсякденному 
виконанні особистістю своєї роботи, яка приносить користь і людині, і 
суспільству (Чорна, 2013, c. 65). Як діяльна спрямованість свідомості, 
волі, почуттів, патріотизм діалектично повʼязаний з освіченістю, етичною, 
естетичною й емоційною культурою, світоглядною стійкістю, творчою 
працею.  

На думку О. Вишневського, патріотичне почуття містить «почуття 
належності до своєї самостійної держави – України, повагу до історії 
свого народу, до своєї культури, мови, любов до рідної природи, непри-
язнь до всього українського, віру в світлу долю нашої держави…» (Виш-
невський та ін., 2001, c. 115). Учений виокремлює три різновиди пат-
ріотизму: етнічний – ґрунтується на почутті власної причетності до свого 
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народу, на любові до рідної культури, до власної історії; територіальний – 
в основі якого лежить почуття любові до того місця на землі, місцевості, 
ландшафту, клімату, де людина народилася; та державницький, що має 
обʼєднувальну силу, базується на державній ідеології й повʼязується з 
поняттям громадянськості. Дослідник зазначає: «…якщо природним праг-
ненням будь-якої держави є виховання в людині почуття громадянсь-
кості, то для нас першорядне, життєве значення має прищеплення молоді 
любові до України як життєвої домінанти» (Вишневський та ін., 2001, 
c. 116).  

У розвитку національної самосвідомості дітей та молоді О. Виш-
невський виділяє три етапи: формування раннього етнічного самоусві-
домлення, яке розпочинається в родині шляхом передачі традицій, зви-
чаїв та обрядів; національно-політичне самоусвідомлення, що відбува-
ється під впливом усвідомлення соціального життя, вивчення історії та 
культури. Молода людина починає замислюватися над долею своєї нації, 
у неї формується почуття поваги до рідної країни, національної гідності; 
державницько-патріотичне самоусвідомлення, що є передумовою успіш-
ного становлення державницького патріотизму через почуття причетності 
до своєї нації і розбудови власної державності (Вишневський та ін., 2001, 
c. 117–118).  

Одним із найважливіших утворень у структурі національної само-
свідомості особистості, як стверджує Д. Ведмеденко, є ціннісні орієнта-
ції, які виступають своєрідним орієнтиром і регулятором поведінки та 
діяльності особистості, критерієм у визначенні ставлення учнів до мате-
ріальних і духовних цінностей свого народу: «Ціннісні складові в струк-
турі національно-культурної самосвідомості визначають внутрішні детер-
мінанти вчинків, є орієнтирами цілеспрямованих осмислених дій люди-
ни, одним із найважливіших утворень у структурі національної свідомості 
й самосвідомості» (Ведмеденко & Осовська, 2016, c. 41). Ефективність 
формування національної самосвідомості досягається вихованням не 
поодиноких цінностей, а їх системного поєднання. Вважаємо, що лише 
за умов послідовного виконання завдань усіх етапів формування націо-
нальної свідомості та самосвідомості особистість спроможна опанувати 
національні цінності та національну культуру, стати громадянином-пат-
ріотом Української держави. 

В основі сутнісної характеристики формування національної само-
свідомості учнівської молоді І. Шкільною визначено критерії як міру сфор-
мованості відповідних знань, патріотичних переконань, інтересів і по-
треб, життєвої активності, що виражається через її ставлення до Бать-
ківщини, суспільства, самих себе і праці. Визначені критерії і показники 
дають можливість не лише констатувати особливості процесу виховання, 
а й активно впливати на нього:  
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– когнітивний критерій визначає ціннісне ставлення до Батьків-
щини, національну ідентифікацію, розуміння та усвідомлення свого міс-
ця і ролі в житті України, повага до державних атрибутів та традицій ук-
раїнського народу, знання своїх прав і обовʼязків, відображених у зако-
нах України, знання основних державних інституцій і принципів демо-
кратії;  

– процесуально-діяльнісний критерій характеризує активну участь 
у житті школи, органах самоврядування, толерантне ставлення до пред-
ставників різних культур, віросповідань, готовність відстоювати інтереси 
України і протистояти антиукраїнській ідеології, відстоювати свої права 
і свою громадянську позицію;  

– ціннісно-смисловий критерій містить прояв інтересу до історії і 
культурно-духовної спадщини українського народу, його мови, тради-
цій, звичаїв і моралі, інтерес до життя в країні та роботу над собою;  

– рефлексивний критерій відображає основні мотиви національної 
гідності в учнівської молоді (гуманістичні, егоїстичні, конформістські), 
які впливають на вибір стратегії поведінки, самосприйняття та саморе-
гуляції поведінки, усвідомлення себе громадянином і патріотом України 
(Шкільна, 2016, c. 47–48).  

Виховання патріотизму та національної самосвідомості школярів, 
як стверджує І. Шкільна, спрямоване на формування ціннісного ставле-
ння до Батьківщини, суспільства, до себе самого та праці, що визначає 
їхній звʼязок зі своїм народом, державою і соціумом, особистісну гармо-
нію і самоутвердження, розвинену потребу в трудовій і громадській ак-
тивності на благо України.  

Ціннісне ставлення до Батьківщини визначає рівень національної 
гідності та патріотизму, розуміння учнями своєї приналежності до дер-
жави та національної ідентифікації, знання процесів державотворення, 
повагу до державних атрибутів, утвердження етнонаціональних тради-
цій нашого народу, плекання національних цінностей тощо.  

Ціннісне ставлення до суспільства проявляється через пізнавальну 
діяльність патріотичного характеру, конкретним проявом якої є інтерес 
до життя народу України, його історії, демократичних і політичних змін, 
наявність знань про свій рід, сімʼю, народ, рідний край, про національне 
життя та активна суспільно-громадська практика, постійна особистісна 
життєва активність.  

Ціннісне ставлення до себе складають турбота про безпеку влас-
ного здоровʼя і життєдіяльності, готовність до самовдосконалення та 
виховання самоповаги, оволодіння життєвими компетенціями гідної і 
порядної особистості тощо.  

Ціннісне ставлення до праці – це прояв у школярів відповідаль-
ності, самостійності, ініціативності, наполегливості, участь в активній 
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трудовій діяльності, усвідомлення причетності до природи і використа-
ння природних багатств, розуміння ролі праці в житті людини і госпо-
дарюванні в країні (Шкільна, 2016, c. 48).  

Висновки. Отже, національно-патріотичне виховання спрямоване 
насамперед на формування патріотизму та національної самосвідомості 
особистості. Водночас воно спирається на культурно-історичний досвід 
народу, його звичаї, традиції та багатовікову мудрість, духовність. На-
ціональне (патріотичне) розвивається у людині впродовж усього життя. 
Патріотизм сприяє утвердженню національної гідності, залученню до 
практичних справ розбудови державності, формуванню почуття гордості 
за свою Батьківщину. 

Українська система виховання не може бути схожою на інші, вона 
оригінальна і самобутня, мусить базуватися на своєму ґрунті. Єдиним 
підґрунтям для побудови національної системи виховання є національна 
культура, яка обʼєднує звичаї, традиції, мистецтво, релігію, на основі 
яких формується національна свідомість народу.  

Перспективними напрямами майбутніх досліджень вважаємо 
аналіз форм і методів національно-патріотичного виховання учнівської 
молоді у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи. 
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NATIONAL AND PATRIOTIC EDUCATION OF SECONDARY 

SCHOOL STUDENTS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM 
 
Abstract. The article analyzes the peculiarities of national-patriotic edu-

cation, aimed primarily at the formation of patriotism and national self-cons-
ciousness of the individual. At the same time, it relies on the cultural and his-
torical experience of the people, its customs, traditions and centuries-old wisdom, 
spirituality. 
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Patriotism develops in a person throughout his life. Patriotism promotes 
the establishment of national dignity, the involvement in the practical deve-
lopment of statehood, the formation of a sense of pride for the Motherland. 
The emphasis on the Ukrainian system of education, which cannot be similar 
to others, is original and must be made up on its own land. The only ground 
for building a national system of education is a national culture that combines 
imprisonment, traditions, art, religion, on the basis of which the national 
consciousness of the people is formed. It is proved that the value relation to a 
society manifests itself through the cognitive activity of the patriotic nature, 
the concrete manifestation of which is an interest in the life of the peoples of 
Ukraine, its history, democratic and political changes, the availability of 
knowledge about one’s family, people, native land, national life and active 
social and public practice, constant personal life activity. Valuable attitude 
towards oneself is the concern for the safety of own health and life, readiness 
for self-rehabilitation and self-esteem education, mastering the vital com-
petencies of a decent personality, etc. 

The content of the «national idea» concept is revealed, which is the 
core of the modern system of national-patriotic education, and plays the role of a 
unifying, consolidating factor in social development, aimed at developing a 
person’s vital position, becoming a person as a citizen of his state. The com-
ponents of the content of the national idea (national identity, language, 
culture, mentality, the will to realize the national goal and, finally, the state) 
are characterized. It is imperative that the content of the national idea should 
be constantly enriched, specified, filled with a new understanding of current 
and future goals, defined priorities, means and ways to achieve this goal. 

It is proved that value attitude of schoolchildren to the Motherland, 
society, to themselves and work determines their connection with their 
people, state and society, personal harmony and self-affirmation, developed 
demand for labor and public activity for the good of Ukraine. 
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