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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТІВ 
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

З огляду на суспільно-політичні реалії в Україні все більшої актуально-
сті набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості 
загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції 
тощо. Ми повинні брати на себе відповідальність за розбудову суверенної, 
незалежної, демократичної держави, сприяти єдності української нації та 
встановленню миру й злагоди в суспільстві. 

У Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
(2015 р.) наведено такі системні заходи, ураховуючи національні та європей-
ські цінності: 1) повага до національних символів; 2) участь у громадсько-по-
літичному житті країни; 3) верховенство права; 4) повага до прав людини;  
5) толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої куль-
тури, а також регіональних і національно-мовних особливостей; 6) рівність 
усіх перед законом; 7) готовність захищати суверенітет і територіальну ціліс-
ність України.  

У цілому важливим є формування засобами змісту навчальних предме-
тів якостей особистості, що характеризуються ціннісним ставленням до сус-
пільства, держави, самої себе та інших, природи, праці, мистецтва. 

У вихованні почуття національної гідності важливе значення має пра-
вдиве висвітлення історії, повернення до культурних надбань минулого. 
Важко не погодитися з думкою П. Кононенко, що українському суспільству 
нав’язувалася фальшива, спотворена історія, ідеологія периферійності та 
меншовартості, а на справжніх героїв-патріотів накидалось тавро зрадників, 
ворогів. Це врешті й призвело до морально-духовного каліцтва багатьох ук-
раїнців. 

У Концепції також прописано, що першочерговим завданням є вихо-
вання в молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на 
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засадах духовності, моральності, толерантності, створення умов для її інтеле-
ктуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-техніч-
ного та творчого потенціалу. Таким чином, патріотичне виховання – один із 
найголовніших пріоритетів молодіжної політики в Україні.  

Оскільки патріотичне виховання пронизує всі сторони нашого життя: 
соціальну-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, спирається 
на освіту, культуру, історію, державу, право, то, на думку О. Сухомлинської, 
«до громадянських якостей належать: любов до свого народу, краю, вітчизни, 
толерантність, демократизм, громадянська свідомість, громадянська гідність, 
громадянський обов’язок, громадянська відповідальність, громадянська му-
жність, громадянська діловитість, працелюбність, повага до законів держави, 
чужої думки…». 

Засвоєння патріотичних цінностей і норм є тривалим процесом. На сьо-
годні рівень масової культури населення досить низький. Зарубіжні фільми 
часто пропагують західну систему цінностей, виховуючи в молоді культ спо-
живацтва, прагнення до насолоди, уседозволеності. Рівень мовної культури 
населення також знизився. У діалогах молодь використовує значну частину 
іншомовної лексики, сленг. Вочевидь, це пов’язано з тим, що художню літе-
ратуру витіснили сучасні інформаційні технології. Тому важливим аспектом 
занять із «Української мови професійного спрямування» є комунікативні но-
рми, тобто культура спілкування.  

Отже, патріотизм – духовна зрілість особистості, усвідомлення нею без-
перечної цінності своєї батьківщини. 
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НАЦІОНАЛЬНІ ГЕРОЇ УКРАЇНИ. МИНУЛЕ ТА СЬОГОДЕННЯ 

Герої… Від Петра Сагайдачного до Володимира Івасюка, від Лесі Укра-
їнки до Ліни Костенко, від великих поетів Франка та Шевченка до могутнього 
духом та віртуозного словом Василя Стуса. Ці славетні постаті з української 
історії та нашого сьогодення наглядно доводять нам той факт, що в кожному 
сторіччі, на кожному етапі вітчизняних минулого та сучасності, завжди були 




