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                                             АНОТАЦІЯ 

Пропонована робота висвітлює роль національного та патріотичного 

виховання, як основної вимоги для формування світогляду молоді, що  

розглядатиме державу з позиції власного особистісного розвитку, який 

спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, 

толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, 

готовності до змін.  

Робота складається з вступу, двох розділів, висноків, списку використаних 

джерел та літератури і додатків. Розділ перший присвячений теоретичному 

обґрунтуванню  ролі національно-патріотичного виховання на теренах 

України (історико-педагогічний аспект).  

Розділ другий складається з трьох підрозділів, в яких пропонуються 

форми і методи  роботи щодо національно-патріотичного виховання. Третій 

розділ це шляхи реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 

учнів гімназії № 19 «Межигірська». 

Робота орієнтована на вчителів історії та організаторів виховного процесу 

в школі (заступників директорів шкіл з питань виховної роботи, класних 

керівників, педагогів – організаторів). 

Мета роботи – показати важливість національно-патріотичного виховання в 

школі як основної складової в ході освітнього процесу під час уроків і в 

позаурочний час. 

Предмет дослідження – організація урочної  та позаурочної роботи з 

патріотичного та національного виховання школярів.   

Об’єкт дослідження  - методи та засоби національно-патріотичного 

виховання при формуванні патріотизму, національної свідомості та активної 

громадянської позиції в учнів закладів загальної середньої освіти.  

Актуальність досвіду – 24 серпня 2021 року відзначили 30-річчя  

відновлення незалежності України. І хоча українські школи випустили вже 3 

покоління випускників, все ж українське суспільство має певні суперечності 

з питань світових глобалізаційних і націєтворчих процесів. А в умовах війни, 
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розв’язаної Російською федерацією проти України, гостро стоїть проблема 

збереження національної української держави, а не гібридного 

малоросійського утворення.  Тому сьогодні пріоритетними є моральні, ідейні, 

соціальні орієнтири, які консолідують національну спільноту, забезпечують 

міцний зв’язок між поколіннями. Тому перед закладами освіти постало 

завдання пов’язане із формуванням особистості з високим рівнем 

національної самосвідомості, здатної зрозуміти  явища і процеси 

національного життя, визначити своє місце і роль у ньому, застосовувати свої 

вміння для збереження і примноження  національних багатств, виявляючи  

творчість та ініціативу.  

Сьогодні, як ніколи,  незалежність української держави залежить від 

свідомості молоді, яка передусім має мати базову якість особистості -  бути 

патріотом, усвідомлювати єдність власної долі  з долею Батьківщини. Крім 

того, молодь повинна мати досвід державницького життя української нації, 

яке є потужнім джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді.  

В роботі обґрунтовується важливість національно-патріотичного 

виховання на уроках та в позаурочний час, що здійснюватиметься 

ефективніше завдяки застосуванню навчально-пізнавального, розвивально -

виховного та практично-творчого  елементів навчання. Пропонуються 

можливі форми та методи для організації національно-патріотичного 

виховання у роботі з учнівською молоддю, які можуть бути використані 

учителями закладів загальної середньої освіти. 
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ВСТУП 

 

 

Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній тобі. 

Василь Еллан-Блакитний 

В українському суспільстві патріотизм – одне з багатогранних і 

багатоаспектних явищ. Патріотизм викликає найрізноманітніші почуття та 

асоціації у наших громадян – від любові до неприйняття, від піклування до 

повної байдужості, від зачарованості до огиди. 

Більшість словників дає визначення патріотизму як любові до 

Батьківщини. Зокрема, за Академічним тлумачним словником української 

мови, патріотизм – це любов до своєї батьківщини, відданість своєму 

народові, готовність для них на жертви й подвиги. За філософським 

словником патріотизм – (грец. patre - батьківщина) – громадський і 

моральний принцип, який характеризує ставлення людей до своєї країни, 

який проявляється в певному образі дій і складному комплексі суспільних 

почуттів, який зазвичай називають любов'ю до батьківщини. 

«У широкому сенсі для мене патріотизм - це стійка підсвідома 

асоціація себе з рідною країною. Коли ти не можеш уявити себе поза світом 

своєї країни, проте ховаєш це глибоко і не хизуєшся цим ніколи. Це, разом з 

тим, дуже інтимне почуття, ти не кричиш про нього. А тихо любиш і 

пишається. Для мене патріотизм – це любити свою країну такою, яка вона є, і 

робити її такою, аби ще більше людей могли її полюбити».  

Олег Панфілович, киянин. 

«Патріотизм – це любов і відповідальність. Батьківське почуття, 

масштабоване з родини на всю країну. Потреба захистити її, зберігати і 

розвивати традиції, забезпечити їй гарне середовище для існування та 



7 
 

 

можливості для розвитку. При цьому дати достатньо свободи кожному її 

члену для виховання в нього відповідальності як за себе, так і за спільну 

справу всіх громадян - нашу державу. Витворити в цій державі таку злагоду, 

щоб з неї не хотілося тікати і кожна її дитина завжди знала, що це - її дім». 

Євген Сойкін, одесит. 

«Будь-яке філософське вчення базується на тому, що сила, яка рухає 

світ, - це любов. До батьків, дітей, до коханого, до ближнього. Любов до 

природи, любов до Батьківщини. Любити – дієслово, а отже любов є не 

просто стан, а дія - не тільки брати, а й віддавати. 

Патріотизм для мене – це об’єднуватися. Коли почуття національної чи 

навіть просто людської гідності не залишає місця байдужості. Коли врешті 

решт колективне несвідоме стає усвідомленим – невидимою ланкою, яка 

робить дії індивіда в колективі узгодженими, і кожен просто робить свій 

внесок. Ніби інтуїтивно відчуваючи, де саме він потрібен. Абсолютно 

горизонтальна організація». 

Юлія Дрозд, киянка. 

«Це робити свою роботу добре, не отримувати за неї «другу зарплату» 

(тобто хабара). Це бути ефективним, і бути на своєму місці. Це знати свою 

мову, свою історію, і мати почуття національної гідності. Мати активну 

позицію, і позицію діяльну».  

Ростислав Галелюк, закарпатець. 

Події, що відбуваються в Україні, беззаперечно засвідчують – 

найгостріше постає сьогодні питання, пов’язане з вихованням патріотизму та 

формуванням національної свідомості молодого покоління. Основним 

інститутом, що забезпечує організацію й функціонування всієї системи 
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формування патріотичних якостей, є держава, але важливу роль в цьому 

процесі відіграють й освітні установи. 

Відповідно до положень Стратегії національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді, основними складовими національно-

патріотичного виховання є такі - громадянсько-патріотичне, військово-

патріотичне та духовно-моральне виховання. 

То що ж таке патріотизм?  Патріотизм - одне з майже інстинктивних 

почуттів людини, що з’явився в епоху грецьких міст –держав. Греки 

проголосили найпершою доблестю людини патріотизм - готовність 

жертвувати своїми інтересами не в ім'я сонячної Мітри, не у славу великого 

Ашшурбаніпала, а просто в ім'я своїх співгромадян, свого міста, своїх синів-

соколів сонячних Афін з їх сріблястими оливковими гаями і старенькою 

мамою, що сидить в скромному хітоні за прядкою і що чекає сина з 

перемогою... Цей вид патріотизму зараз іменують «полісним патріотизмом».  

З точки зору грека, патріот - це той, хто справно платить податки, бере 

участь у громадському житті,  не порушує закони і виставляє від свого 

будинку кіннотників і піших воїнів в армію на випадок війни. Розробили 

норми нового патріотизму такі філософи, як Кант, Монтеск'є, Вольтер - 

десятки і сотні найрозумніших голів. Вони дійшли висновку, що істинний 

патріот не тільки не зобов'язаний бути сліпим і покірним, але найпершим 

його обов'язком має бути пошук плям на сонці. Для того щоб привести свою 

батьківщину до ідеалу, необхідно стежити за нею суворіше, ніж за дівчиною- 

підлітком, - миттєво припиняючи, нехай і з ризиком для життя, будь-які її 

спроби вести себе небезпечно, нерозумно або помилково. Так виникло явище 

«критичного патріотизму», коли людина не тільки не вихваляє свою країну, 

але, навпаки, прискіпливо розглядає її під лупою. Критичні патріоти завжди 

виступають за максимальну свободу преси, за невсипущий нагляд 

суспільства над роботою чиновників усіх рівнів, за чесне викладання історії, 
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якою б бридкою не виглядала в окремих випадках роль батьківщини, бо 

тільки таке знання дасть суспільству імунітет від повторення помилок. 

Основні антиподи патріотів - космополіти, ті, хто вважає, що все 

людство - єдиний народ, а ця планета цілком є нашою Батьківщиною. 

Найпершим відомим космополітом був грецький філософ - кінік Діоген. Цей 

чудовий філософ неабияк зіпсував репутацію космополітизму тим, що, з 

жаром заперечуючи державність, він також заперечив культуру, цивілізацію, 

сім'ю і комфорт. В ідеальному світі, вважав Діоген, люди повинні жити як 

тварини, на природі, обходячись мінімумом зручностей, не маючи ні дружин, 

ні чоловіків, бути абсолютно вільними і не вигадувати всяких дурниць на 

зразок письма, читання та інших непотрібних утомливих винаходів. 

Не існує жодної країни світу в якій не було б патріотизму, та  існує у 

світі декілька країн, в яких державний патріотизм є однією з обов'язкових 

складових ідеології, ретельно насаджуваних владою, наприклад, США, Росія 

і Японія. 

У США, країні з виключно різнорідним населенням, він виконує роль 

цементу, який утримує воєдино американський народ.  

У Японії патріотизм національний і патріотизм державний суть одне і 

те ж. Для японців він є способом зберегти свій специфічний уклад життя.  

Що стосується Росії, то національний великоросійський патріотизм, 

роздутий як гриб під дощем після розвалу СРСР, зараз йде на змичку з 

патріотизмом державним, який старанно поширюється офіційною 

ідеологією. Тут стоїть завдання сконцентрувати владу в руках правлячої 

верхівки.  

 Наразі, світогляд українського патріотизму, національно-патріотичного 

спрямування учнівської молоді формується зараз на уроках історії та в 

позаурочний час. 
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РОЗДІЛ І. Сутність та значення національно-патріотичного виховання 

на теренах України (історико-педагогічний аспект) 

 

Кожне нове покоління людей живе і розвивається у певному 

національному середовищі, життя якого залежить від особливостей 

державного устрою країни. Дитина від народження перебуває під впливом як 

соціально-економічних умов, так і національної специфіки: побутового 

життя, культури, народних звичаїв, традицій. Вона переймає від дорослих 

багатство рідної мови, відчуття прихильності та симпатії до духовності свого 

народу, поступово призвичаюється до усталених морально-правових норм. 

Усе це веде до появи у неї особливих рис національної психології – 

ментальності, які стають підґрунтям для виховання громадянина-патріота. В 

усі часи кожна держава світу з моменту свого створення дбала про належний 

вишкіл підростаючого покоління, адже від його якості залежало її майбутнє.  

У різні роки на позитивне значення національно-патріотичного 

виховання дітей вказували українські вчені і педагоги: Г.Ващенко, 

В.Геринович, О.Духнович, А.Макаренко, С.Рудницький, С.Русова, 

Г.Сковорода, В.Сухомлинський, П.Тутковський та інші. 

Усвоїй книзі «Українська родинна педагогіка» Михайло Стельмахович 

зазначав: «Взірцевим для нас повинен стати приклад тих країн і народів, де 

дбайливо бережуть старовину, власну національну культуру. Тому й помисли 

своїх народів, дітей, молоді спрямовують на шанобливе ставлення до 

предків, родинно-побутових звичаїв і традицій, до того вічного, що має 

могутнє виховне значення. Тому й не знають варварських руйнувань 

природи, історичних та культурних пам’яток, храмів, церков, монастирів, 

могил, кладовищ, національних святинь, відречень від національних 

символів, рідної мови».  

Досвід використання патріотичних почуттів у навчанні та вихованні 

дітей дійшов до нас з найдавніших часів і зафіксований у невичерпних 

джерелах народної педагогіки. В Україні організовані форми вивчення 
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рідного краю простежуються ще з часів Київської Русі, де учні 

монастирських шкіл вивчали географію, історію в тісному зв'язку з історією 

рідної землі. Учителі того часу розповідали дітям про життя людей свого 

краю, природу тощо. Свої розповіді ілюстрували картинами із зображенням 

місцевих сюжетів. 

У XVI - XVII століттях на теренах сучасної України у братських 

школах пропагувалося навчання з національним змістом (територія, 

християнська віра, козаччина), де книжки і навчальні посібники були 

насичені матеріалами про Руські землі. 

У другій половині XVIII ст. з'являються філософські узагальнення 

Г.Сковороди, в яких він висловлює певні погляди на проблеми виховання. 

«Кожному мила своя сторона» - орієнтації його на загальнолюдські цінності, 

пов’язані з національним ґрунтом через пізнання найближчого оточення і 

особливостей самої людини. 

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

визначає патріотичне виховання як складову національного виховання, 

головною метою якого є становлення самодостатнього громадянина-патріота 

України, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, 

до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, 

досягнення високої культури взаємин. 

Близькими до такого визначення є бачення патріотичного виховання      

В.О.Сухомлинським, який стверджував, «…Патріотичне виховання школярів 

доцільно здійснювати на національних цінностях, серед яких провідними є 

любов до рідної землі, народу й Батьківщини, любов до найбільш рідних 

людей, членів сім’ї та родини, любов до рідної мови, шанобливе й бережливе 

ставлення до історії та культури українського народу, праця на благо свого 

народу й Батьківщини. Складовою патріотичного виховання є усвідомлення 

особистістю своєї громадянської приналежності. В. Сухомлинський був 
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переконаний, що виховання громадянських якостей починається з родини і 

«дитина – дзеркало морального життя батьків». 

Набуття Україною статусу незалежної держави поставило перед 

суспільством завдання створити ефективну систему національного виховання 

молоді, одним із головних напрямків якого є патріотичне виховання. 

Реалізація даного завдання з перших днів була ускладнена відмінністю 

регіональних підходів до трактування вітчизняної історії, мовного питання, 

національної ідеї, національною, релігійною та ідеологічною 

багатоманітністю населення нашої країни. Дуже швидко до цього додалися 

зростаюче загострення проблем соціально-економічного розвитку, різке 

майнове розшарування суспільства, знецінення моральних норм і цінностей, 

що почало активно сприяти формуванню патріотичного нігілізму. В  умовах  

українських  реалій,  коли  Україна  ціною  життя  Героїв Небесної  Сотні,  

зусиллями  українських  військових,  добровольців,  волонтерів відстоює  

свободу  і  територіальну  цілісність,  пріоритетного  значення  набуває 

національно-патріотичне та  військово-патріотичне виховання молоді. Цілі  

покоління  українців  були  виховані  в  дусі  відчуження  від  рідної землі  та  

національного  самозречення.   

Сьогодні  єдиний  шлях  повернення  державності    -  національно-

патріотичне  виховання  молоді.  Патріотизм  у  сучасному  розумінні  –  це  

відчуття того,  що  в  моєму  місті,  в  моєму  навчальному  закладі,  країні  

мене  стосується, все те що залежить  від  мене.  Патріотизм,  як  і  честь  

виховує  великих,  сильних  людей,  які  не рахуються  з  ціною  свого  життя  

й  здатні  пожертвувати  ним  заради  рідної  землі. Патріот  живе  в  єдності  

зі  своїм народом,  він живе  своїм  народом,  адже життя  народу  стає  його  

життям.   А що ж таке  патріотичне виховання? Патріотичне  виховання  –  це  

систематична  виховна  діяльність, спрямована  на  формування  у  

вихованців  почуття  патріотизму,  гордості за свою  Батьківщину.  



13 
 

 

На  сучасному  етапі  розвитку  України,  коли  існує  пряма  загроза 

денаціоналізації,  втрати державної  незалежності  та потрапляння у  сферу  

впливу іншої  держави,  виникає  нагальна  необхідність  переосмислення  

зробленого  і здійснення  системних  заходів,  спрямованих  на  посилення  

патріотичного виховання  дітей  та  молоді, а саме  –  формування  нового  

українця,  що  діє  на  основі національних  та європейських  цінностей:  

- повага  до  національних  символів  України (  Герба,  Прапора,  Гімну 

участь  у  громадсько-політичному  житті  країни;  

- повага до  прав  людини;  

- верховенство  права;  

- толерантне  ставлення  до  цінностей  і  переконань  представників 

іншої  культури,  а також  до  регіональних  та національно-мовних  

особливостей;  

- рівність  усіх  перед  законом України;  

- готовність  захищати  суверенітет  та  територіальну  цілісність.   

Патріотичне  виховання  у  нашому  навчальному  закладі  

здійснюється під  час  проведення  навчальних  занять,  через  систему  

виховних  заходів, гурткову  роботу,  проведення  екскурсій,  написання  

науково-дослідницьких робіт.  Класні  керівники  у  своїй  роботі  

керуються  Конституцією  України, Концепцією  Національно-

патріотичного  виховання,  Нормативними  документами,  наказами,  

розпорядженнями Президента  України,  Міністерства  освіти  і  науки,  

Подільського районного управління освіти.   

Провідна  роль  у  вихованні  молоді  належить  українській  мові,  як 

духовному  стержню  нації.  Рідна  мова  –  найважливіший  засіб  

патріотичного виховання.  Вона  була  і  є  важливою  сферою  впливу  на  

національну  свідомість молоді.  Розуміння  учнями  процесу  повернення  

до  рідних  коренів,  витоків українства,  національного  самоствердження  

і  саморозвитку  вже  є  проявом патріотизму.  Учнівська  молодь  має  
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усвідомити,  що  без  оволодіння державною  мовою  неможливо  стати  

повноцінним  громадянином  своєї  держави, патріотом  України.   

У  гімназії  велика  увага  приділяється  збереженню  і  примноженню 

духовних  цінностей,  культурних  національних  традицій,  шанобливому 

ставленню  до  української  мови.  Щороку у гімназії проходять традиційні   

щорічні  заходи,  як тематичні  вечори  вшанування  видатних  українців,  

«Дні  української  писемності та мови»,  «Дні  рідної  мови»,  літературно-

музичні  композиції  до  дня народження  Т.Г.  Шевченка,  Лесі  Українки,  

конкурси  читців поезії,  гімназисти    щороку  беруть активну участь  у  

Міжнародному  конкурсі знавців  рідної  мови  імені  Петра  Яцика,  мовно-

літературному  конкурсі учнівської  і  студентської  молоді  імені  Тараса  

Шевченка.   Великий  виховний  потенціал  мають  такі  шкільні предмети як  

історія України,  Мій Київ, українська література.  Знання  і  дотримання 

традицій  народу  неможливе  без  хорошого  знання  історії  Батьківщини,  а  

саме:  доби Київської  Русі,  доби  Козаччини,  Другої  світової  війни.  

Особливого  значення набуває  ознайомлення  з  історією  героїчної  

боротьби  українського  народу  за державну  незалежність  протягом  свого  

історичного  шляху,  зокрема,  у  ХХ-ХХІ століттях  це  ОУН,  УПА,  

дисидентський  рух,  студентська  Революція  на  граніті, Помаранчева  

революція,  Революція  Гідності.  Учні надихаються історичними  

прикладами  прояву  патріотизму  однолітків. Живим  прикладом  мужності  і  

героїзму  є  захисники  України, Герої Небесної Сотні, а саме учень нашої 

гімназії Плеханов Олександр, який загинув на барикадах майдану. Вони 

боронили  країну  в  минулому  і  зараз  боронять  нашу  державу  від  

російської агресії.     

У  навчальному  закладі  панує  національний  дух,  усі  урочисті  

заходи проводяться  з  використанням  національної  і  державної  символіки,  

українського традиційного  одягу.  Класні  керівники  на  виховних  годинах  

висвітлюють молоді  яскраві  сторінки  історії  української  держави,  вчать  
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учнів розуміти  і  необхідність  дотримуватися  норм  і  принципів  чинного  

законодавства України,  поваги  до  прав  і  свобод  інших  людей,  

шанобливого  ставлення  до державних  символів.  
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РОЗДІЛ ІІ. Організація роботи в школі з національно-патріотичного 

виховання, як основи громадянського виховання школярів. 

В процесі роботи з учнями педагогам необхідно враховувати наступне: 

1) чітко розуміти поняття, мету та завдання національно-патріотичного 

виховання; 

2) усвідомити в чому полягає зміст роботи з учнями; 

3) знати форми і методи роботи з учнями.  

 

 2.1. Поняття, цілі і завдання національно-патріотичного виховання в 

школі  

          Ознайомитись з багатьма визначеннями національно-патріотичне 

виховання можна зробити висновок, що це в першу чергу самоусвідомлення 

себе приналежним до історичних процесів, які відбуваються у нашій державі. 

Вивчення історії України, своєї «малої» Батьківщини,  її природи, етнографії, 

матеріальної і духовної культури, побуту. 

 Вивчення історії необхідне усім нам незалежно від віку: зміст при 

цьому буде різним, так як вибір інформації і методів залежить від вікових і 

пізнавальних можливостей учнів. Але в меті буде багато спільного: це 

важливість національно-патріотичного виховання в школі як основної 

складової в ході освітнього процесу, сприяння духовно-ціннісній і 

практичній організації учнів в їхньому життєвому просторі, а також 

соціальна організація та формування громадянської компетенції. 

        З огляду на поставлену мету, можна виділити  наступні завдання: 

- виховання патріотизму, любові до життя, гуманного ставлення до всього, 

що нас оточує; 

- допомогти учням усвідомити, що історія  -  історія людей. Коріння людини  

в  історії і традиціях етносу, своєї сім’ї, свого народу, в минулому рідного  
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краю. Історія своєї країни розповідає про людей, які живуть поруч або про 

родичів, а оскільки пов'язаний з цими людьми, ти - частина історії країни; 

- формування найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей, а 

та громадянської активності. 

Виконання завдань з національно-патріотичного виховання дозволяє 

учням знайомитись з історичними постатями,  національними героями, 

дізнаватись раніше невідоме про, здавалось би, знайомих людей. Подробиці 

життя цих людей здатні викликати в учнів подив, захоплення, повагу до 

людей старшого покоління. Дуже важливо пояснити дітям – ви прийдете на 

зміну цим людям і історія ваша, історія вашої країни буде такою, якою ви її 

зробите. Учням важливо усвідомити – від них, від їхньої позиції, від позиції 

їхнього покоління, залежить майбутнє нашої Батьківщини. 

Крім того, школярі повинні мати уявлення про події сучасності їхню 

специфіку,  яка ґрунтується на минулому їхньої країни і особливостях його 

розвитку, що передбачає виконання таких завдань: 

- навчити учнів усвідомити проблеми мікросвіту, який їх оточує, наочно 

розкрити роль людини у взаємодії з навколишнім середовищем, дати 

конкретні приклади його змін,  показати зв'язок людини, її діяльності і 

етносу, до  яких результатів може призвести такий союз, тобто формувати в 

дітей поняття про єдність «людини-етносу-суспільства»; 

- виховання в учнів почуття поваги до справ і звершень наших сучасників, 

гордість за успіхи українців.  Діти повинні твердо знати те , що відбувається 

сьогодні, бо сьогодення теж колись стане історією, отже ми живемо поряд  з 

великими людьми, які прагнуть прославити нашу державу, зробити її 

кращою, справедливішою, сильнішою,  саме вони потребують нашої 

підтримки і розуміння; 
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В процесі національно-патріотичного виховання важливо навчити учнів 

швидко і правильно знаходити необхідну інформацію в музеях, архівах, 

бібліотеках.  

Ще одним дуже важливим завданням є збір інформації про сьогодення. 

Школярам необхідно пояснити, що саме вони відповідальні за ті матеріали, 

які буде вивчати наступне покоління. Тому, збираючи інформацію, вони 

повинні підходити до сучасної історії критично, висловлювати різні точки 

зору, показувати різні сторони проблеми, тобто бути дослідниками і нести 

відповідальність за науковість і правильність інформації. 

 Наведені вище мета і завдання відповідають завданням всієї сучасної 

освіти - допомогти людині оволодіти трьома колами цінностей:  

етнокультурних, загальнонаціональних і загальнолюдських. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

2.2. Зміст національно-патріотичної роботи з учнями 

Плануючи зміст національно-патріотичного виховання важливо 

керуватися певними принципами, серед яких:  

1.Принцип діалектичного взаємозв’язку історії своєї країни та всесвітньої 

історії.  

2.Принцип полікультурної толерантності. 

3.Принцип практичної спрямованості. Цей принцип вимагає розробляти 

зміст, орієнтуючись на історичну педагогічну реальність, враховувати наявні 

методи, закономірності, принципи і можливості навчання в цілому.  

Виходячи з цього, визначаємо основні складові у національно-

патріотичному вихованні: економічні і політичні взаємовідносини; людина в 

історії; історія культури етносів регіону; географія подій; хронологія подій 

тощо. 

 Найбільш місткою категорією, яка дозволяє розкрити всі сторони 

життєдіяльності країни є «спадщина»,  яка включає в себе сукупність 

пам’яток природи, історії, культури, місця збереження і трансляції духовних 

цінностей (бібліотеки, музеї, театри). 

     Однією з проблем національно-патріотичного виховання в школі - є 

різностороння неоднозначна оцінка події і явищ минулого, справ, вчинків і 

діяльності людей, суспільних груп, організацій, державних установ і 

структур, тому необхідно її подавати з наукових позицій, з позиції правди і 

моральності, з позицій любові, гордості та поваги до всього етнічного та 

національного. 

Але не варто ідеалізувати минуле, зображуючи його в рожевому світлі. 

Необхідно вивчати та знати правду про факти, події, осіб, документально 

аргументований виклад подій.  
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2.3. Форми і методи національно-патріотичного виховання 

Існує три напрямки (форми) роботи з учнями :  

1) навчальний (урок, факультативне заняття); 

2) позаурочний (заняття в національно-патріотичних, національно-військових 

гуртках); 

3) позашкільний ( заняття в центрах туризму та національно-патріотичного 

виховання, будинках дитячої та юнацької творчості, участь у молодіжно-

патріотичних організаціях та рухах). 

 Працюючи за цими напрямками, педагоги мають можливість 

використовувати велику кількість форм і методів організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів. 

2.3.1.Урок 

 Національно-патріотичне виховання можливе на уроках основного 

курсу історії України.  

Існує декілька прийомів використання такого матеріалу в урок: 

1) календарно-тематичне планування вчителями історії має відповідати 

основним принципам стратегії національно-патріотичного виховання; 

2) вступ до курсу певного періоду історії повинен подаватися вчителем з 

позицій гордості за свою країну та поваги до її традицій, культури, 

мови; 

3) самого уроку про свою країну або національних героїв періоду, що 

вивчається, або до одного з питань уроку; 

4) конкретизація з національно-патріотичного виховання (наприклад 

урок присвячений створенню молодіжних національно-військово-

патріотичних організацій в Україні в ХІХ ст.); 

5) наповнення окремих питань про історію формування етносу, нації іт.д. 

Вивчення історії України завжди потрібно здійснювати з 
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використанням етнічних земель, а історію краю слід вивчати, 

базуючись на знаннях історії всієї країни.  

6) матеріали з національно-патріотичного виховання є основою для 

вивчення теми або окремих питань уроку. 

Найпоширеніші з них - це лекція вчителя, урок-екскурсія та самостійна 

робота, метод анкетування, метод інтерв'ю. 

 Метод анкети не потребує спеціальної підготовки учнів, необхідна лише 

ретельна робота щодо пошуку питань. А ось метод інтерв'ю займає набагато 

більше часу для підготовки оскільки інтерв'ю доводиться змінювати питання 

з урахуванням поточних подій, обставин інтерв'ю, атмосфери бесіди і віку 

опитуваного. Питання треба ставити так, щоб не зачепити самолюбства 

респондента, його гідності, намагаючись уникнути негативних емоцій у 

опитуваного. Слід пам'ятати, що під час інтерв'ю записувати інформацію слід 

за опитуваним, щоб не зробити фактичних помилок, звичайно, необхідно 

пам'ятати, що усне історичне джерело містить подвійну інформацію: 

фактологічну і оцінну, також можливе спотворення фактів. 

Матеріал буде мати наукову цінність, якщо він неодноразово перевірений і 

уточнений за різними джерелами інформації. 

Вимоги до зібраного матеріалу: 

-правдиво відображати історичну дійсність; 

-доповнювати шкільну програму; 

-пов'язувати навчальний матеріал з життям; 

-прищеплювати учням почуття патріотизму;. 

-формування історичного мислення; 

-формування навичок творчої роботи. 
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Є  ще одна форма екскурсії - проведення заходу учнями. Дана форма 

роботи є важливим засобом залучення школярів. Для дітей  це дуже 

відповідальна і важка робота, адже необхідно не тільки скласти маршрут і 

план, а й прочитати велику кількість матеріалу з даної теми, дослідити 

джерела, оглянути експонати вибрані плюс до цього вирішити всі 

організаційні питання. 

Перш ніж використовувати історичний матеріал в навчальному 

процесі, необхідно визначити його місце, зв’язки і співвідношення з 

загальноісторичним матеріалом.  

На мою думку, важливим є збільшення тем з історії України при 

вивчені курсу всесвітньої історії у 6 класі, або ж виокремлення історії 

України від всесвітньої історії (Додаток 1 «Календарно-тематичне 

планування з історії України та всесвітньої історії у 6 класі»). 

 

2.3.2. Факультативний курс 

За своїм змістом факультативи можуть бути з використанням 

історичних елементів та побудовані на національно-патріотичному вихованні 

школярів. В цьому випадку можна говорити про спосіб  конкретизації, 

виявлення історичних зв’язків. Головним завданням такого факультативу є 

розвиток інтересу до історії рідного краю, поглиблення знань учнів і 

розвитку здібностей учнів. Реалізації даної мети сприяє: 

1) розширення знань за рахунок розширення джерельної бази: вивчення 

документів, монографій, матеріалів топоніміки, етнографії, археології; 

2) навчання дітей основам наукового пошуку, ознайомлення з методом 

історичного дослідження; 

3) залучення учнів до активної пізнавальної діяльності. 

Не можна забувати про те, що всі дослідження школярів  необхідно 

проводити  під чітким керівництвом вчителя, наставника, тому що, як 
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правило, на велику кількість питань правильних відповідей немає, до того ж 

потрібно звертати увагу на грамотність і правильність інформації, яку 

збирають діти, стежити за її достовірністю. Опираючись на   принципи 

співпраці вчителя і учнів,  вчитель, який організовує роботу з національно-

патріотичного виховання повинен володіти певними характеристиками: 

- повинен знати основні джерела з історії країни, історіографію і 

бібліографію опублікованих робіт; 

- має ознайомитися з концепцією національно-патріотичного виховання 

в Україні; 

- повинен любити свою країну, бути зацікавлений у проведеній роботі, 

він повинен сам бути патріотом України;  

-  виступати організатором встановлення тісного взаємозв'язку 

навчальної, позакласної та позашкільної роботи, між факультативами 

та іншими формами роботи з вивчення історії в школі, а також 

міжпредметних зв'язків на основі національного та військово-

патріотичного виховання. . 

2.3.3. Позакласні заняття  

Позакласні заняття, в залежності від того хто бере участь, можуть бути: 

- масовими; 

- груповими; 

- індивідуальними.  

Національно-патріотичний блок в позакласній роботі повинен 

плануватися з використанням різних видів пізнавальної діяльності учнів, 

також із завданнями виховної роботи школи і програмою національно-

патріотичного виховання учнівської молоді в Україні. 

Тому заходи, в основу яких покладено відомості з історії своєї Батьківщини і  

вони проходять в позаурочний час можна розділити на три групи: 
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1) заходи, на яких учасники виступають в ролі споживачів інформації (класні 

години, екскурсії, зустрічі). 

2) заходи, що продовжують учнівську діяльність, розпочату на уроці (ігри, 

свята, виставки творчих робіт). 

3) заходи, які дозволяють застосувати знання та вміння, отримані учнями під 

час освітнього процесу (захист рефератів, науково-дослідна робота, пошукові 

експедиції) та залучати учнів до участі  в науково-дослідницькій діяльності.  

Результати роботи учнів презентуються  на уроках історії, під  час 

вивчення тем, які дають змогу показати дітям історію в національно-

патріотичному контексті історії України, світової історії (реферативно), під 

час участі в конкурсах дослідницького спрямування (додаток 2 

«Дослідницька робота у конкурсі «Об’єднаймося ж, брати мої.)  

Важливо пам’ятати: тільки грамотно продумане поєднання всіх форм, а 

також співпраця вчителів-предметників дозволить отримати дитині найбільш 

повну картину історії України, історії національно-визвольних змагань, 

культури, літератури, як в теоретичному, так і в практичному плані.  Також, 

використання такого матеріалу з різних дисциплін та позакласної роботи має 

бути чітко сплановано, оскільки надмірність матеріалу також нерозумна і 

неправильна, як і його нестача. 

2.3.4. Гра 

Гра це теж один з видів національно-патріотичного виховання. У 

захоплюючій формі діти дізнаються, щось нове.  З метою виховання в 

учнівської молоді патріотизму, відданості Батьківщині та українському 

народу, формування національної самосвідомості та колективного духу, 

закладання основи активної громадянської позиції та спонукання брати 

активну участь в державотворчих процесах любові до України, поваги до 

народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу та 
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формування здорового способу життя, у школах використовуються такі 

можливі ігри:   

- спортивне орієнтування;  

- туристично-спортивні змагання, наприклад Всеукраїнська дитячо-

юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»); 

     Головною метою проведення таких заходів це активізація роботи з 

відродження й розвитку історичних, патріотичних і культурних традицій 

українського козацтва, виховання юних патріотів на засадах національної 

гідності та самосвідомості.  
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РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання учнів гімназії № 19 «Межигірська». 

https://naurok.com.ua/test/viktorina-do-dnya-sobornosti-ukra-na-e-bula-i-bude-

starsha-shkola-i-dali-744790.html  

Підліток - найкращий патріот він куди сильніше дорослого схильний 

керуватися поняттями «свій» - «чужий». Найбільш сприйнятливі до ідей 

патріотизму підлітки 8-18 років. У цьому віці у людини вже з'являється 

інстинкт захисту зграї, але ще немає ні сім'ї, ні дітей, відповідальність за яких 

змушує батьків бути більш обережними і егоїстичними. То ж саме в ці роки 

можна виховати дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого 

народу, національної ідентичності, самобутності, шкільного середовища — їх 

авторитетних наставників-учителів.  

Національно-патріотичне виховання  учнів нашої гімназії здійснюється 

комплексно - через навчальний процес, позакласну виховну роботу, 

функціонування органів  учнівського самоврядування - і носить послідовний 

характер. Система виховної роботи в гімназії передбачає впровадження 

різноманітних  форм та методів національно-патріотичного виховання: 

-інформаційно-масові:  

- тематичні уроки;  Особлива увага до викладання уроків історії у 8, 9, 10 

класах. Саме в цих класах вивчається історія XVIст. – ХХ ст. – формування  

української модерної нації, формування  українського світогляду. Важливо, 

щоб вчитель історії міг пояснити учням філософію української душі, 

світогляд  патріота України. 

- виховні заходи;  такі, як - «Україно, ти для мене диво», «Голодний рік, 

голодний вік» (Додаток 3 розробка до роковин голодомору), «Зростаємо 

патріотами України» та інш. Щороку гімназія зустрічає гостей (учнів, 

педагогів, представників державної адміністрації Подільського району м. 

Києва) до традиційних державних національних свят та пам'ятних дат «День 

незалежності України», «День свободи та гідності», «День Соборності 

України», «День героїв Небесної Сотні». 

https://naurok.com.ua/test/viktorina-do-dnya-sobornosti-ukra-na-e-bula-i-bude-starsha-shkola-i-dali-744790.html
https://naurok.com.ua/test/viktorina-do-dnya-sobornosti-ukra-na-e-bula-i-bude-starsha-shkola-i-dali-744790.html
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- вікторини; Щороку у жовтні учні 5, 6, 7 класів з нетерпінням чекають на 

інтелектуально-розважальну гру «Вдячне дитя України», де мають 

можливість позмагатися у своїх знаннях в таких категоріях, як  «Історія» 

(загальні відомості з історії України), «Історичні особистості» (тут важливо 

розповісти про ті історичні постаті, які вплинули на розвиток науки, 

мистецтва, та інш. не лише України, а й усього світу), «Моя мала 

Батьківщина», звичайно ці питання з історії Києва, знання традицій міста, 

орієнтуватися в географічному просторі міста, та інш..  

Інтелектуальні ігри ІНТЕЛЕКТ для учнів 9-10 класів, ЮНІОР для учнів 6-7 

класів. Гімназисти неодноразово ставали учасниками таких ігор і на 

фінальному міському етапі від Центрального будинку дитячої творчості м. 

Києва.  Надзвичайно цікавим інформаційно-масовим заходом є екскурсії до 

культурних історичних пам’яток, музеїв - ознайомлення з місцями бойової 

слави українського народу, пам’ятниками визначним діячам.  

-наочні: експозиційні куточки (у холі першого поверху гімназії, біля 

памятної дошки О. Плеханова, у кожному класі, та до пам'ятних 

Шевченківських днів, Героїв небесної сотні, пам’яті героїв Крут, Революції 

гідності, День соборності, День незалежності України, та інші); 

виставки дитячої творчості (тематичні малюнки, виставки гуртка малювання, 

декоративного гуртка), тематичні стенди. Фотовиставки, виставки літератури 

в бібліотеці.  

-інтегровані: учнівське самоврядування, гурткова робота, тижні військово-

патріотичної роботи присвячені різній тематиці;  Мною було запропоновано 

та разом з виховним відділом управління освіти Подільського району 

реалізовано щорічний «Фестиваль патріотичної лірики», який проводиться 

щороку напередодні Дні гідності та свободи. Цей фестиваль приурочений 

Герою Небесної Сотні, учню гімназії Олександру  Плеханову.  
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-індивідуальні: творчі завдання (буклети, малюнки, плакати, звіти, 

презентації), створення родинного дерева, нарисів про родичів-свідків 

голодомору, учасників війни, оформлення літописів-альбомів. 

-діяльнісно-практичні: проєкти, участь у Міжнародних, Всеукраїнських та 

регіональних конкурсах (Міжнародний конкурс української мови імені Петра 

Яцика), олімпіади, конкурси МАН, науково-дослідницька робота, робота 

шкільних прес-центрів та учнівських газет, участь у Всеукраїнських акціях. 

Святкові концерти, участь у військово-спортивних змаганнях, наприклад 

щорічні військово-патріотичні ігра Козак –квест, козацькі забави, «Джура».  

-діалогові: тематичні виховні години, бесіди, уроки мужності, зустрічі з 

учасниками війни,  з випускниками-військовослужбовцями.  

Серед реальних шляхів покращення рівня національно-

патріотичного виховання вбачаю наступні: 

1.Посилення контролю за організацією виховної роботи в закладах освіти та 

рівнем вихованості учнів. Особливу увагу пропоную приділити питаннями 

про російсько-українську війну . Теми можуть бути запропоновані, як учням 

так і вчителям (в перспективі для населення) як національно-патріотичне 

виховання громадян України. 

Навчальним педагогічним закладам варто підготувати штатних референтів – 

лекторів (лектор застаріла назва), які будуть їздити по школах і 

проводитимуть семінари (або інша назва) для населення. 

- Визначитися з героями, які умовно будуть символами даної тематики.  

Варто розробити перекидні календарі, де буде фотографія яскрава, 

велика героя та (мультяшний герой) обов’язково розписати який 

подвиг зробив цей герой. Така продукція має бути в кожній школі у 

кожному державному підприємстві. (як приклад, радянських героїв ми 

знаємо, а своїх, особливо сучасних ні. Так подвиг Олександра 

Матросова відомий всім, а про сучасних героїв, що боронять мир в 

Україні не знає ніхто).  

- Замовити для учнівських зошитів «патріотичну серію» з зоображенням 

героїв, якщо подвиг був здійснений на танку то розписати і про 

характеристики танку. Учні, особливо хлопчики цим цікавляться. 
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- Стосовно інтегрованих уроків. Обов’язково взяти крім раніше 

запропонованих і такий предмет, як музику. Саме в Україні є багато 

пісень про війну та захисників. А вже потім для кожної школи 

розіслати диски для використання на уроках музики. 

- Педагогічні працівники кожні п’ять років проходять атестацію, при 

цьому кожен рік мають закрити по 2 навчальних кредити. Так 

навчальний матеріал про війну та її вплив на свідомість людей можна 

розглядати на таких семінарах, як обов’язковий компонент для всіх 

педагогічних працівників, як блок національно-патріотичного 

виховання. (з психології є дуже багато навчальних лекцій, а з 

національно-патріотичного лише для вчителів історії, це дуже мало). 

2. Продовження проведення Уроків мужності, Всеукраїнських благодійних 

акцій «Лист солдату», «Допоможи солдату», «Діти школи – воїнам АТО», 

«Що таке війна?» - цей урок національно-патріотичного виховання пропоную 

проводити у такому форматі.  

Урок «Що таке війна?» 

І. Робота з візуальними джерелами: 

1. Відео «Карта України з 1000 року до 2016 року за 5 хвилин»; 

2. Діалог з учнями - Які почуття викликало відео? Які слова найбільш 

вживані ви могли б використати для перегляду даного відео?  

3. Робота з візуальними джерелами 

 

 

 

Діалог: 

- Роздивіться фотографії. Чи знаєте ви яким подія вони присвячені? 

4. Розповідь учителя 

Серед усіх живих істот лише три види воюють із подібними до себе. 

Це: мурашки, шимпанзе і люди. Для того, щоб вести війну, жива істота 
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повинна мати дві важливі психологічні складові. По-перше, бути 

здатною до агресії, а по-друге, готуватися до війни. 

За визначенням із Вікіпедії Війна - складне суспільно-політичне 

явище, пов'язане з розв'язанням суперечностей між державами, 

народами, національними й соціальними групами з переходом до 

вжитку засобів збройної боротьби, що відбувається у формі бойових 

дій між їхніми збройними силами. 

За підрахунками дослідників Weslean College (Веслін коледжу), 

починаючи з 3600 року до нашої ери у світі відбулося приблизно 14600 

воєн, в результаті яких загинуло понад 3 мільярди осіб. А уся людська 

історія знала лише 292 роки без війни. Щороку відбувається 40-100 

збройних конфліктів, здебільшого, це партизанські війни. 

Існують такі типи воєн: Загарбницька війна — комплекс заходів 

спрямований на захоплення чужих природних, енергетичних та 

людських ресурсів; 

Оборонна війна в якій одна держава боронить свою територіальну 

цілісність і суверенітет від іншої або кількох інших держав; одна з 

причин, що виправдовують війну за критеріями «справедливої війни»; 

Гібридна війна — війна з поєднанням в застосуванні  зброї, партизанської 

війни, тероризму та злочинної поведінки з метою досягнення певних 

політичних цілей. Експерти називають гібридну війну типом конфлікту, який 

все частіше буде застосовуватися у 21 столітті.  

Для прикладу, Російська Федерація веде гібридну війну проти України. 

Головна мета всіх воєн – це окупація території та ресурсів іншої країни. 

Окупація (військова) — зайняття збройними силами однієї держави частини 

або всієї території іншої держави без отримання суверенних прав на неї. 

Дуже часто, щоб вберегти населення  керівництво держави проводить 

евакуацію свого населення із зони бойових дій.  

Евакуація - Виведення з місцевості, що перебуває під загрозою нападу 

ворога або стихійного лиха, з театру воєнних дій у тил населення, 

поранених, полонених, а також матеріальних засобів. 

Виведення людей з будівель під час чи при загрозі аварій, 

пожеж, терористичних  актів тощо. 

Відведення військ з районів, які вони раніше займали. 

 

Очевидно, людство у своєму розвитку має прагнути, щоб якомога менше 

виникала потреба вирішувати ту чи іншу проблему силовим методом. І як тут 
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не згадати слова Альберта Ейнштейна  «Я переконаний, що вбивство під 

приводом війни не перестає бути вбивством».  

5. Робота з літературним джерелом  

ПАСТОРАЛЬ ХХ СТОРІЧЧЯ 

Як їх зносили з поля! 

Набрякли від крові рядна. 

Троє їх, пастушків. Павло, Сашко і Степан. 

Розбирали гранату. І ніяка в житті Аріадна 

вже не виведе з горя отих матерів. 

А степам 

будуть груди пекти ті залишені в полі гранати, 

те покиддя війни на грузьких слідах череди. 

Отакі вони хлопці, кирпаті сільські аргонавти, 

голуб'ята, анциболи, хоч не роди! 

Їх рвонуло навідліг. І бризнуло кров'ю в багаття. 

І несли їх діди, яким не хотілося жить. 

Під горю стояла вагітна, як поле, мати. 

І кричала та мати: 

- Хоч личко його покажіть! 

Личка вже не було. Кісточками, омитими кров'ю, 

осміхалася шия з худеньких дитячих ключиць. 

Гарні діти були. Козацького доброго крою. 

Коли зносили їх, навіть сонце упало ниць. 

Вечір був. І цвіли під вікнами мальви. 

Попід руки держала отих матерів рідня. 

А одна розродилась, і стала ушосте - мати. 

А один був живий. Він умер наступного дня. 

© Ліна Костенко 

Продовжити діалог з учнями: Чи потрібно згадувати трагічні сторінки 

історії?  Що таке перемога для вас? 

6. Закріплення знань. Хмарки теги – поняття і терміни  на фліпчарті 

(війна, загарбницька війна, оборонна війна, справедлива-несправедлива 

війна, мобілізація людей, окупація, світова війна, гібридна війна, 

патріотизм) 
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Можна використати в кінці уроку, як метод закріплення знань «метод 

чистої дошки», учень дає визначення поняттю, після чого витирає його 

з фліпчарту, в ідеалі дошка має залишитися чистою. 

7. Мультфільм «Хто боїться дядечка Бабая» 

3. Розширення напрямків співробітництва навчального закладу із 

соціальними інститутами та громадськими організаціями з питань 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, зміцнити шефські 

зв`язки з військовими частинами.  

4. Оформлення постійно діючих стендів, що відображають події збройної 

боротьби українського народу за територіальну цілісність нашої країни, 

участь випускників навчальних закладів в антитерористичній операції.                     

  

5. Розміщення на веб-сайті гімназії рубрики «Патріотичне виховання 

гімназистів», з анонсами про проведені виховні заходи. 

6. Проводення інформаційно-просвітницької роботу з батьками, спрямовану 

на формування толерантності, шани до однолітків та педагогів, поваги до 

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

різних національностей за участю психологів, істориків. 

7. Проведення рівня сформованості почуття патріотизму 

1. Чи вважаєте себе патріотами України? 2. Чи пишаєтесь тим, що живете в 

Україні? 3.  Як ви вважаєте, що об’єднує населення України  в єдину націю? 

патріотичні почуття, рівні права громадян України, єдина державна мова, 

спільна історія, спільна територія. 4.Що ви вважаєте предметом своєї 

гідності? ( місце, де народилися і виросли; українську природу; прапор, герб, 

гімн; національні свята; визначні українські постаті. 5.Чи є 24 серпня 

визначним днем і вашому житті і житті вашої сім’ї? 6.Чи відстоювали б ви 

незалежність України у разі злиття з іншою державою? 

  З метою створення умов для реалізації кожної особистості та підтримки 

творчого, інтелектуального, духовного потенціалу учнів у навчально-
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виховній діяльності педагогами гімназії неухильно дотримується єдиний 

мовний режим, формується інформаційно й емоційно самобутній 

україномовний простір, виховується відповідальне ставлення до рідної мови, 

сприяють вияву українського менталітету. (Додаток 4 Презентація «Шляхи 

реалізації Концепції національно-патріотичного виховання учнів гімназії»). 
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ВИСНОВКИ 

 

Патріотичні почуття – це сплеск емоцій, які виявляються в прагненні 

спільної праці, щоб знайти вихід із безвихіддя, захистити свою незалежність і 

волю. Школа та педагогічні працівники, несуть особливу відповідальність за 

завтрашній день вільної незалежної України. Саме тому пріоритетним у 

виховній системі кожного закладу загальної середньої освіти є національно-

патріотичне виховання підростаючого покоління. 

Виховання патріотизму в сучасній школі має величезне значення, 

оскільки мова йде про долі сьогоднішнього і майбутнього поколінь, а наші 

молоді сучасники повинні не тільки володіти належним об'ємом знань, а 

перш за все, повинні стати зрілими духовно та інтелектуально. 

Патріотичне виховання повинно гармонійно поєднуватися із 

залученням учнів до кращих досягнень світової цивілізації. Такий підхід має 

сприяти формуванню патріотичного мислення, прихильності до своєї 

національної спадщини, усвідомлення її ролі та місця у світовому духовному 

розвитку,  а  також пошані та відвертості до всіх інших систем і традицій. 

  Тільки глибока та усвідомлена любов до своєї спадщини спонукає 

людину з повагою ставитися до почуттів інших, бути небайдужим до 

трагедій та перемог свого народу, дає змогу усвідомити себе частиною своєї 

держави-батьківщини. 

У своїй роботі я висвітлила ті форми, методи та  засоби національно-

патріотичного виховання,  які дають змогу сформувати світогляд патріота, 

громадянина з активною життєвою позицією, людину з високим почуттям 

розуміння свободи та гідності, як своєї так і державницької.   
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Основні принципи, якими я послуговуюся при формуванні національно-

патріотичного світогляду учнівської молоді: 

1. принцип національної спрямованості (виховання любові до рідної 

землі, українського народу, шанобливого ставлення до його культури; 

поваги до культури всіх народів, які населяють Україну;  

2. принцип полікультурності (інтегрованість української культури в 

європейський та світовий простір);  

3. принцип соціальної відповідності (виховання в дітей і молоді 

готовності до захисту України та ефективного розв'язання життєвих 

проблем); 

4. принцип історичної і соціальної пам'яті (збереження духовно-

моральної і культурно-історичної спадщини українців); 

5. принцип наступності між поколіннями, який зберігає для нащадків 

зразки української культури, етнокультури народів, що живуть в 

Україні. 

Для кращого спрямування учнів з національно-патріотичної свідомості під 

час уроків та в позаурочний час залучаю їх до самостійної, пошукової і 

дослідницької роботи. Використовую в роботі не тільки уроки та виховні 

заходи, уроки памяті, реквієми, а й елементи гри, гумору, музики, 

спортивних змагань. Спрямовую та  допомагаю  учням проводити уроки 

та позаурочні заходи  з національно-патріотичного виховання молодшим 

школярам чи однокласникам. 

 Однак в умовах українських реалій, коли багато речей викликають 

у суспільстві негативне ставлення, виховувати справжніх патріотів дуже 

складно. Чи є сьогодні альтернатива патріотизму? Мабуть, ні. І якщо в 

суспільстві буде панувати нігілізм, нехтування долею рідної країни, це 

призведе до бездержавності і ще гіршого життя...  
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 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. 

Тож, працюючи над реалізацією Концепції національно-патріотичного 

виховання, ми, педагоги всю навчальну та виховну роботу повинні 

спрямувати на виховання свідомого громадянина, патріота України. Адже, 

ми добре розуміємо, що молоді люди, яких сьогодні виховуємо – активна 

сила політичних змін і залежно від того, які цінності вони вносять у ці зміни, 

яку культуру впроваджують, з якими знаннями й перспективними планами 

йдуть у життя, багато в чому буде залежати майбутнє суспільства, наше з 

вами майбутнє. 
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Додаток 1  

СИНХРОНІЗОВАНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 6 КЛАС – АНТИЧНІСТЬ 

(35 ГОДИН, 1 ГОДИНА НА ТИЖДЕНЬ) 

№ 
ДАТА 

 
ТЕМА УРОКУ 

ПРИМ. 
№§ 

  ТЕМА 2. ПОЧАТОК ЛЮДСЬКОЇ ІСТОРІЇ. ПЕРВІСНЕ 

СУСПІЛЬСТВО 

  

1  Вступ. Історія. Як наука та шкільний предмет.   

2  Початок історії. Розселення людей на території України.   

3  Зародження мистецтва та релігійних вірувань.     

4  Заняття та спосіб життя первісних людей.    

5  Трипільська культура на землях України.   

6  Практична робота. № 1 

Вплив Трипільської культури на культуру українців.  
  

7  Практична робота. № 2 

Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території 

України.  

  

8  Узагальнення. Тематичне оцінювання за темою: 

«Початок людської історії. Первісне суспільство» 

  

  ТЕМА 2. КОЧІВНИКИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ   

9  Держави бронзового віку. Культура бронзового віку.   

10  Кімерійці. Основні п’амятки.    

11  Скіфи. Основні п’амятки..   

12  Сармати. Основні п’амятки.   

13  Практична робота № 3 Релігійні уявлення бронзової доби 

та їхній вплив на Україну.  
  

14  Узагальнення. Тематичне оцінювання за темою: 

«Кочівники на території України» 

  

  ТЕМА 3. ВЕЛИКА ГРЕЦЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ   

15  Велика грецька колонізація. Міста-колонії північного 

причорномор’я.  

  

16  Рабовласницькі міста-держави: Ольвія, Тіра, Херсонес.    

17  Боспорське царство.   

18  Князівство Феодоро.   

19  Вплив античної цивілізації на культуру України-Руси.    

20  Практична робота № 4 Пам’ятки античної цивілізації на 

теренах україни. 
  

21  Практична робота № 5 На контурній карті позначити 

міста-колонії грецької колонізації на території України.  
  

22  Узагальнення. «Велика грецька колонізація»   

23  Тематичне оцінювання за темою: «Велика грецька 

колонізація» 
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Додаток 2 «Дослідницька робота у конкурсі «Об’єднаймося ж, брати мої»  

 

Тема: МИ УКРАЇНЦІ - ФОРМУВАННЯ НАЦІЇ (вспуп) 

ЗМІСТ  

Вступ………………………………………………………………. 2 

Розділ І. Революція 1917 - 1918 років ……..………………….… 3 

1.1.Центральна Рада: становлення національної державності 

Наростання політичної кризи…………………………………….. 

5 

1.2. Посилення більшовицької загрози…………………………... 7 

Розділ ІІ. Революція 2013 - 2014 років……….………...………... 11 

2.1. Перших 9 днів Євромайдану………………………………… 12 

2.2.  «Диктаторські закони 16 січня»…………………………….. 14 

Розділ ІІІ. Порівняння двох революцій Української держави…. 16 

Висновки…………………………………………………………… 28 

  ТЕМА 4. ЖИТТЯ ТА ПОБУТ ДАВНІХ НАРОДІВ 

ТА СЛОВ’ЯН 

  

24  Теорії походження давніх народів. Географічна 

батьківщина давніх народів.  
  

25  Розселення давніх слов’ян.   

26  Практична робота № 6 На контурній карті позначити 

місця та напрямки розселення давніх слов’ян. 
  

27  Життя та побут давніх слов’ян.    

28  Практична робота № 7 Релігійні вірування давніх слов’ян.   

29  Велике переселення народів.    

30  Велике переселення народів.   

31  Релігійні культи та традиції народів світу.    

32  Практична робота № 8 Вплив культури давніх слов’ян на 

європейську культуру.  
  

33  Практична робота № 9 Пам’ятки культури давньої історії 

України.  
  

34  Узагальнення. Тематичне оцінювання. «Життя та 

побут давніх народів та слов’н» 

  

35  Узагальнення: Вплив світової історії на історію 

України.   
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Список використаної літератури та адреси інтернет сайтів……. 29 

 

  

  

Вступ  

Постійно ловлю себе на думці, що події 2013-2014 років, дуже схожі на 

ті які були 100 років назад. Українці на початку 20-го  століття хотіли того 

що хочемо ми на початку 21-го століття. А саме, бути господарями в своїй 

хаті, не від кого не залежати, ні під кого не підлаштоватися. І тоді, у 1917 

році і зараз у 2013 році на революцію піднялися національно-патріотичні 

сили. 

 Не так багато років тому люди зуміли здійснити неможливі тоді речі. У 

1917 році розпочалася Українська національна революція, яка дала для 

нашого народу надію на життя , створення української національної держави. 

22 січня 1918 року четвертим Універсалом було оголошено про створення 

Української народної республіки, здійснилося бажання українців, постала на 

теренах українських національних земель Українська національна держава. 

У 2013 році у серці, м. Києві, уже вільної незалежної України знову 

відбуваються революційні події. Де на боротьбу проти корумпованої влади з 

промосковською політикою знову піднялися українсько-патріотичні сили.  

То чому ж народ повинен знову йти маятникоподібним шляхом, 

замість того аби розвиватися далі й творити майбутнє відмінне від минулого? 
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Додаток 3 розробка до роковин голодомору «Голодний рік, голодний 

вік» 

 

10клас Голодний рік, голодний вік…  

(виховна година - реквієм )  

  

викладач історії  

Тимощук Олена Степанівна  

  

Київ – 2021  

Мета: Показати, що одним з найжорстокіших злочинів сталінізму проти 

українського народу був штучно організований голод 1932 – 33 р. Це була 

цілеспрямована політика, спрямована на ліквідацію проявів українізації,  

позбавлення українців історичної пам’ятки.   

Продовжити формування навичок критичного мислення учнів.  

Виховувати учнів в дусі поваги до історичної боротьби із здобутків 

українського народу.  

На столі – розламана хлібина, поруч кетяг калини, гілочка зеленого 

барвінку, букет свіжих квітів, перев’язаних чорною стрічкою, свічка у 

підсвічнику.  

Учні виходять з обох боків і шикуються в журавлиний ключ.  

Юнак запалює свічку 1. 

Юнак: Адлер Королів.  

 “Стіни плачуть”.  

Не звільняється пам’ять, відлунює знову роками.  

 Я зітхну… Запалю обгорілу свічу.  

Помічаю: на замки – твердіші, не храми – Скам’янілий 

чорнозем – потріскані стіни плачу.  

Піднялись, озиваються в десятиліттях  

З далини, аж немов з кам’яної гори  

Підійшли. Придивляюсь: “Вкраїна, двадцяте століття” І 

не рік, а криваве клеймо: “Тридцять три”.  

1. Пісня відео (зупинити 2 хв. 13 с.) свічку, 

ставить на стіл  

Юнак: Їм – неоплаканим і невідспіваним...Їм – похованим без труни й 

молитви... позбавлених могили й шани – присвячується цей виховний захід-

реквієм.  
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Учитель: Мало знайдеться не тільки в історії України, а й світу, таких 

жахливих трагедій, як Голодомор 1932-1933 років, який випав на долю 

народу найродючішої і найблагодатнішої землі – України.  

 Голод – це не тільки смерть, а й духовна руїна, знищення здорової 

народної моралі, втрата ідеалів, занепад культури, рідної мови, традицій.  

 Йшли в могилу найкращі, несли найкоштовніше, що є в нації – гени 

розуму, здоров’я, гени досконалості фізичної й духовної, гени милосердя, 

справедливості, людяності й відваги, всіх мислимих людських чеснот і 

талантів. Обривався вічно живий ланцюжок поколінь: українському народові, 

якого ніколи не щадила доля, було завдано смертельного удару.   

 Це була безкровна війна тоталітарної системи проти українського 

народу. Війна – задля того, щоб підірвати коріння волелюбної нації, 

винищити цілий етнос.  

Сьогодні, коли від початку голодомору минуло десятки років, ми не 

маємо права забувати народне слово правди і довічного прокляття, послане 

на голови катам. Бо це слово здолало смерть, аби дійти до нас, збудити в 

наших серцях пам’ять про мільйони безвинно замучених предків і застерегти 

від повторення страшних помилок.  

То ж перегорнімо скорботні сторінки достовірної народної пам'яті 

(виходить).  

Дівчина (запалює свічку- кожен учень перед читанням також запалює свічку 

пам'яті - робить крок уперед).  

  

2. Дівчина:            Анастасія Максимівна Кучерук, жителька с. Судачівка 

Чуднівського р-ну Житомирської обл.: "На світі весна, а над селом 

надвисла чорна хмара. Діти не бігають, не граються, сидять на дворах, на 

дорогах. Ноги тонюсінькі, складені калачиком, великий живіт між ними, 

голова велика, похилена лицем до землі, лиця майже немає, самі зуби 

зверху. Сидить дитина і чогось гойдається всім тілом: назад, вперед, 

скільки сидить, стільки й гойдається. І безконечно одна пісня напівголоса: 

їсти, їсти, їсти. Ні від кого не вимагаючи, а так, у простір, у світ - їсти, їсти, 

їсти…"  

3. Юнак: _ "Петро Макарович Соловищук з села Луки Дашівського р-ну на 

Вінниччині: "Батько кладе на тачку моїх два брати і сестру, везе на 

цвинтар. Розгріб лопатою мамину могилу, розгорнув рядно, поклав їх туди 

ж, до мами. Батько почав лопатою кидати землю в ямку, а я собі руками. А 

тоді помер і батько… І так від моєї родини ніякого сліду - ні могили, ні 

хреста. Тільки імена."  
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4. Читець: Дмитро Головко. "У той рік заніміли зозулі."  

У той рік заніміли зозулі,  

Накувавши знедолений вік, 

Наші ноги розпухлі узули 

В кирзаки-різаки у той рік.  

У той рік мати рідну дитину  Клала 

в яму, копнувши під бік.  

Без труни, загорнувши в ряднину…  

  

А на ранок – помер чоловік. І 

невтому, трудягу старого, 

Без хреста повели у той бік… 

І кістьми забіліли дороги  

За сто земель сибірських , сто рік  

У той рік і гілля, і коріння-  

Все трощив буревій навкруги…  

І стоїть ще й тепер Україна,  

Як скорботна  німа край могил.  

  

Учитель:   У світі не зафіксовано голоду, подібного тому, що випав на долю 

українського народу, котрий населяв одну з найродючіших земель. У 

давнину голод застосовували на війні, при облозі ворожих міст. Але щоб 

голодом винищувати своє населення – такого не бувало.  

  

  

5. Учень:  Голод 1932 – 33 років не був природним, стихійним лихом. Сталін 

казав, що в 1932 році хліба у нас в країні було більше, ніж у 1931 році. Цей 

голод був організований, найбільше якраз і постраждали найродючіші 

області – Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Вінницька, Харківська. Хліб 

був, але врожаю 1932 року селяни не бачили. Осінні та зимові хлібозаготівлі 

за вказівкою більшовицької Москви не залишили селянам нічого, навіть на 

посів – усе зерно було відібрано.  

  

Читець:  

Петро Головатюк . “Обдирали селян” Обдирали 

селян, наче липку.  
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Мав коня – то вже був з куркулів. Супротивних 

– в Сибір, там, крізь шибку Скільки глянеш, - 

дроти таборів .  

В таборах той, що землю леліяв.  

У буремні відстояв грудьми. “ 

Вождь великий” всю тундру засіяв  

З України моєї кістьми.  

  

6. Учень:    Очевидці говорять, що голод обмежувався саме українською 

територією, голодуючим українським селянам не дозволяли переходити або 

переїжджати до Росії з України. На кордоні з Росією стояли загороджувальні 

загони, які розстрілювали втікачів з України.  А в цей час купи зерна та 

картоплі, зібрані на залізничних станціях для вивезення до Росії, гнили 

просто неба. Але охорона не підпускала до них голодуючих селян. В окремих 

випадках люди, яких ще не зовсім залишили сили, наважувалися на штурм 

зерносховищ. Їх розстрілювали, щасливіших після арешту відправляли на 

ув’язнення, там принаймні, можна було поїсти!   

  

7. Дівчина: Ми з болем говоримо сьогодні про   генофон українського 

народу, непоправно підірваний голодомором 33 – тього року.       Що ж 

забрали з собою в могили ті мільйони великомучеників голодного року? Не 

тільки те, що вони самі могли сотворити на цьому світі, а й те, чого вони так і 

не передали нащадкам. Сяюче провалля утворилося на місці 33 року в 

демографічній структурі населення України. Це провалля невідворотно 

повторювалося потім ще й ще- коли наставала пора народжувати своїх дітей 

тим дітям, яких давно вже забрала голодна смерть, і дітям цих ненароджених.  

 

8. Читець:  

Тамара Коломієць.”Весільна балада 1933”. 

Вже в безлюдді повнім погасила Донечка, 

надія удовина.  

І сама вдова її вдягала, І сама 

поклала в домовину. У візку 

скрипливому із двору 

Дотягла насилу до могили. 

Що її у цю недобру пору 

Вирила, аби земля покрила.  

А як дощ наструменів цівками,  
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Цвинтарів оплакуючи втрати, 

Босими опухлими ногами 

Танцювала у багнюці мати:  

«Оце ж тії чоботи ,що зять дав ,  

А за тії чоботи дочку взяв…» 

Чорний-чорний то недобрий сватав 

І, дивись, таки зумів узяти. І тепер 

весільну перед зятем  Гірко 

відтанцьовувала мати:  

«Чоботи, чоботи із бичка,  

Чом діла не робите, як дочка?..» 

Засихала на литках багнюка- 

Отакі-то перед і халяви. Босі 

п’яти нелюдську розпуку 

Світові оглухлому жбурляли:  

«…дочку взяв…  

…д-о-ч-к-у »…  

  

Учитель: Голодне лихоліття найболючіше вразило дітей – вони виявилися 

найменш захищеними. Смертність дітей, за деякими підрахунками, сягала 50 

відсотків загальної кількості померлих. Діти значно швидше захворювали 

внаслідок тривалого недоїдання та фізичного виснаження. Стали пусткою 

сільські школи, бур’яном поросли подвір’я.  

Учитель:   

О діти, діти, ангели невинні!  

Чом ви так тяжко й страшно 

мовчите? Ви вже ніколи рідній 

Україні Своїх сердець і душ не 

віддасте. Ви, не розцвівши, згинули 

дочасно, Поклав у землю вас 

голодомор….  

9. Учень: _  

Історична довідка  

У селах люди поїли всіх котів, собак, ловили диких птахів, пацюків, 

пробували їсти порожні качани від кукурудзи, переварений гнилий бур’ян, 

клей з дерев, але це не рятувало. Люди додавали в їжу тирсу, почали пухнути 

і вмирали з голоду. Почалися випадки людоїдства. Деякі збожеволілі сім’ї 
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поїдали трупів чи своїх найменших діточок, щоб вижити самим. Навесні 1933 

року зареєстровано 10 тисяч судів над людоїдами.  

  

10. Учень:      Історична довідка  

 Трупи померлих від голоду селян валялися тижнями в сільських хатах, на 

вулицях сіл і міст, звідки їх підбирали на вантажні машини й вивозили до 

спільних ям. Кидали туди і живих ще людей, які вже не могли ходити.  7 

серпня 1932 року був прийнятий Закон про те, що за крадіжку з поля кількох 

колосків людину чекав розстріл або 10 років тюрми.  

 Масштаби катастрофи були величезні, про голод знали керівники Франції, 

Великобританії, Німеччини, Італії, США, Канади. Та уряд СРСР заявив, що 

ніякого голоду в Україні нема, що це злісна ворожа вигадка. Намагалися 

приховати трагедію перед сторонніми – іноземними туристами чи 

журналістами, яких водили по розчищених від трупів вулицях.  

11. Учень:       Історична 

довідка.  

a) Це було не стихійне лихо, а зумисно підготовлений голодомор. У 1933р 

Сталін, говорячи про підсумок першої п’ятирічки, заявив: “Ми безперечно 

досягли того, що матеріальне становище робітників і селян поліпшується у 

нас із року в рік . У цьому можуть сумніватися хіба що тільки  злісні вороги 

радянської влади”. Після такої заяви мало хто міг наважитися висловити 

іншу точку зору.  

  

Учень:  

 О, як же ти не вмерла, Україно,  

Бо скільки ж то зловисницька мета 

Звела людей, приречених безвинно,- 

Й ніхто за це ні в кого не спитав.  

( Петро Біба)  

  

Після Марка  

12. Учень:       Історична довідка   

Висновки Міжнародної комісії по розслідуванню голодомору в Україні у 

1932-1933рр.:  

1. Причини голодомору:   

а) вивезення зерна з України із врожаю 1932р. до останнього кілограму 

внаслідок пограбування селян бригадами активістів із числа членів ВКП (б), 
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комсомольців, комнезамів; б) колективізація; в) розкуркулювання; г) 

денаціоналізація; д) геноцид.  

2. Наслідки голодомору:   

а) внаслідок повного виснаження організму від голоду вмерло близько 

дванадцяти мільйонів чоловік;   

б) вивезено з України до Сибіру, на Урал, райони Крайньої Півночі 3 000 000 

осіб.  

3. Відповідальність:  

а) головні ідеологи голодомору: Ленін, Сталін;   

б)керівники: Каганович, Молотов.  

  

в) виконавці: Баліцький, Чубар, Косіор, Петровський.  

4. Комісія вважає:  

a) Сталін та ВКП (б) намагалися через голод нанести смертельний удар по 

Україні, по українській нації;  

b) Злочини, здійснені під час голодомору в Україні, безперечно були 

злочинами проти людства.  

  

2. Відео   

13. Учень:   

Дмитро Білоус. “Ти кажеш не було голодомору?” Ти 

кажеш, не було голодомору?  

І не було голодного села? І 

бачив ти в селі пусту комору, 

З якої зерно вимели до тла?  

Як навіть марево виймали з печі  

І забирали прямо із горшків, Окрайці 

виривали з рук малечі  

І з торбинок нужденних стариків?  

Ти кажеш, не було голодомору? 

Чому ж тоді, як був і урожай, Усе 

суціль викачували з двору, - 

Греби, нічого людям не лишай!  

Хто ж села, вимерлі на Україні, Російським 

людом поспіль заселяв?  

Хто? На чиєму це лежить сумлінні?  

Імперський молох світ не затуляв! 

Я бачив сам у ту зловісну пору І 
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пухлих і померлих на шляхах. І 

досі  ще стоять мені в очах… А 

кажеш – не було голодомору!  

  

14. Учень:  

Світ мав би розколотись надвоє, сонце мало б  перестати світити, земля  

перевернутися – від того, що це було на Землі. Але світ не розколовся, Земля 

обертається, як їй належить, і ми ходимо по цій землі зі своїми тривогами і 

надіями, ми, єдині спаткоємці всього, що було.  

 

Учитель:  Життя людське – найсокровенніший дар Божий і кожне – дорожче 

над усі цінності землі та небесні, і кожне має зберегтися в пам’яті поколінь і 

нинішніх, і грядущих, бо ми – люди. Ніколи не пізно покаятися і стати на 

шлях істини та любові, бо голоси мучеників із 33-го, що померли 

насильницькою жахливою смертю, волають до наших сердець і розуму, щоб 

сказати пекуче слово правди.  

   Тому ми сьогодні згадуємо цю трагічну сторінку історії українського 

народу та даємо обіцянку передати знане прийдешнім, щоб світла пам’ять 

спокутувала несправедливе замовчування минулого.  

   Нехай в наших душах залишиться маленький вогник свічечки як спомин 

про тих, кого сьогодні немає серед нас, хто помер страшною смертю. Дай, 

Боже, щоб цього ніколи більше не повторилось!  

Мільйони людей, які загинули у 1932-1933 роках голодною смертю, не 

можуть безслідно розчинитися у  часі та просторі. Про них пам’ятатимемо 

ми, хто вижив, їхні діти й онуки. Пам’ять про голодомор має бути вічною, як 

реквієм, як пересторога всім живим на Землі.   На вшанування світлої пам’яті 

жертв голодомору в Україні 1932-1933 років оголошую хвилину скорботи.  

  

3. ( Скорик реквієм з  відео )   

Хай у кожному місті та селі, в кожній оселі, в кожній родині старий і малий 

схилить голову перед вічною пам’яттю невинно убієнних голодомгеноцидом, 

уклінно припаде до їхніх могил, поставить свічку перед  образом Божим. Хай 

ця хвилина увійде в наші серця тихою молитвою, очистить наші душі від зла.  

  

15. Учень:  

Дякуємо всім небайдужим, хто своєю присутністю вшанував пам’ять про 

мільйони безневинних жертв. Бажаємо всім вам здоров’я, душевного спокою 

та миру у великому домі, який зветься Україна!  
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Додаток 4 Презентація «Шляхи реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання учнів гімназії» 

 

 

«Патріотизм» слово грецького походження,  

«patria» перекладається як «вітчизна» 
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«ЗРОСТАЄМО ПАТРІОТАМИ,    

ЗАХИСНИКАМИ УКРАЇНИ» У ФОРМІ УСНОГО ЖУРНАЛУ 
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