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 Кожний учитель повинен домогтися, 

 щоб учень якнайкраще знав близьке,  

 дороге йому: 

Батьківщину і все, що її стосується,  

так само, як уміє читати, писати, лічити. 

                                          К. Д. Ушинський 

      У Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді  

зазначено, що «серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними 

виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, 

основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам 

сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і 

прийдешніх поколінь». Основна мета – виховання свідомого громадянина, 

патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури 

міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та уміння 

жити в громадському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, 

моральної художньо-естетичної, трудової, екологічної культури. 

      Кожен народ має свою систему національного виховання, яка 

відповідає його характерним рисам. «Виховання, створене самим народом, 

має виховну силу, якої немає в найкращих системах, що грунтуються на 

абстрактних ідеях чи запозичені в іншого народу», - підкреслював К.Д. 

Ушинський. Він вважав, що «виховання бере людину всю, якою вона є, з 

усіма її народними і поодинокими особливостями, - її тіло, душу і розум». 

       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 – формування нового українця, що 

діє на основі національних та європейських цінностей: 

 повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України); 

 участь у громадсько-політичному житті країни;  
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 повага до правлюдини; 

 верховенство права; 

 толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої 

культури; 

 рівність всіх перед законом; 

 готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України. 

      Сучасна школа спрямована на забезпечення всебічного розвитку 

особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на 

загальнолюдських цінностях та принципах науковості, інтегрованості, 

єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, 

громадянської свідомості, взаємоповаги в інтересах людини, родини, 

суспільства, держави. 

      Основною метою національно-патріотичного виховання на сучасному 

етапі є передання вихованцям соціального досвіду, успадкування ними 

духовних надбань українського народу, досягнення високої культури 

міжнаціональних взаємин, формування незалежно від національної 

приналежності особистісних рис громадянина Української держави, 

духовності, трудової, моральної, розумової, естетичної, правової, фізичної та 

екологічної культури. 

      Певна річ, що національне виховання в системі освіти здійснюється з 

урахуванням пізнавальних можливостей та психологічно-вікових 

особливостей учнів певного класу. Особливе місце в цьому процесі належить 

учням початкової ланки. Пояснюється це особливостями психології дітей, 

прикметою яких є здатність охоче пізнавати навколишній світ, нові знання, 

сприймати норми поведінки, виробляти власне світосприйняття та 

світобачення. Саме тому основи національного виховання значною мірою 

закладаються в цей період життя і навчання. 

       Сьогодні школа, вчителі початкової ланки освіти покликані відповісти 

на запитання: як підготувати молодшого школяра до життя в майбутньому, 

дбайливо оберігаючи і примножуючи систему норм і цінностей, що склалася 
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в українського народу. Національне виховання є однією з важливих 

складових проблеми виховання особистості. Ця проблема багатогранна.  

Проблемна тема, над якою я працюю, «Використання народних традицій у 

національному вихованні учнів початкових класів» 

      Мету своєї роботи вбачаю в тому, щоб виховати високоморальну, 

соціально активну особистість з глибоким відчуттям своїх коренів, роду, 

родини, народу; у розвитку кращих ментальних рис дитини, у пробудженні 

інтересу та прищепленні глибокої любові до рідної мови, літератури, історії, 

поваги до символів, традицій та звичаїв українців. Виховну роботу 

спрямовую на формування у дітей особистісних рис громадян України, 

розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної культури. У 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді наголошено, 

що у навчально-виховний процес  мають впроваджуватися форми і методи 

виховної роботи, що лежать в основі козацької педагогіки.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрямки національно-патріотичного виховання 

Формування 

знань про 

історію 
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    Свою самоосвіту з цього питання я почала у 2006 році, коли  стала 

членом обласної творчої групи «Хортиця» (пізніше група «Чумацький 

шлях») вчителів-апробаторів хрестоматії-посібника «Лицарі волі» (козацьке 

краєзнавство в Україні; автор-упорядник Л.А. Гавриленко, методист кафедри 

етнопедагогіки та мовної освіти ЗОІППО) з проблеми «Традиції козацької 

педагогіки у сучасній школі». На засіданнях творчої групи опрацьовувався 

зміст книги Ю. Вілінова «На шляхах від порогів до синіх морів», 

проводились бліц-інтерв’ю «Пилип Орлик та його Конституція», «Роль 

історичної пам’яті (свідомості у сьогоденні», щорічно проводились  уроки-

реквієми до річниці перепоховання Т.Г. Шевченка («Шевченкова груша»), 

виховні години «Біля славетного Запорізького дуба» (до 237-річчя від дня 

знищення наказом Катерини II Запорізької Січі), «Пам’ятні знаки жертвам 

голодоморів в Україні», «Жертвам політичних репресій в Україні», перегляд і 

обговорення матеріалів відеотеки «Видатні історичні постаті України». У 

2008 році брала участь в обласному педагогічному вічі «Василь 

Сухомлинський у діалозі із запорізькими педагогами», у 2012 році –у 

виховній години «Біля славетного Запорізького дуба» (до 237-річчя від дня 

знищення наказом Катерини II Запорізької Січі), у 2014 році – у проведенні 

уроку-хроніки з історії України «Трагедія Івана Мазепи – трагедія 

українського народу». Неодноразово для свого саморозвитку відвідувала 

концерти Заслуженого жіночого народного хору «Калина» КЗ «Титан», 

якому в листопаді цього року виповнилося 60 років. 

      Одним з найважливіших напрямків своєї роботи вважаю створення 

максимально комфортних умов для творчого розвитку творчої особистості, її 

індивідуальних здібностей. Тому й розпочала роботу з постановки виховної 

мети: 

- формування класного колективу, згуртованого, творчого; 

- створення умов для розкриття особи кожного учня; 

- формування етично-ціннісних поглядів учнів; 
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- створення  належних  умов  для особистісного зростання кожного 

вихованця (створення ситуацій успіху;  залучення батьків до 

участі у житті класу і школи, тісна співпраця з вчителем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Роботу з учнями я почала з опитування «Що є предметом гордості за 

свою країну?». В результаті було встановлено, що вихованці горді за 

патріотизм захисників кордонів України, за людей, які своїми спортивними 

перемогами і досягненнями прославляють нашу Батьківщину. 

 

 

Шляхи досягнення та реалізації мети 

Проведення 

місячників, 

акцій. 

Участь у 

благодійних 

акціях. 

Розповсюдження 

інформації 

(лінійки). 

Конкурс 

малюнків. 

Проведення 

виховних заходів. 

Проектна 

діяльність. 

Спілкування з 

батьками. 

Участь у 

Всеукраїнських 

конкурсах. 
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Природа 
5% 

Спорт 
28% 

Славетні 
українці 

12% 
Звичаї народу 

14% 

Символи 
України 

6% 

Патріотизм 
захисників 

35% 

Що є предметом гордості за свою країну? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Важливим традиційним засобом національно-патріотичного виховання є 

вивчення символіки нашого народу. Знайомство з народними та державними 

символами ми почали ще в першому класі, яке постійно поглиблюється в 

ході проведення виховних годин, хвилин поезії, родинних свят («Душа мого 

народу – рушники», « В крихітках хліба – зерна життя», «Дорога нам усім 

Україна»). В процесі вирішення завдань національно-патріотичного 

виховання молодших школярів підвищується значення спільної діяльності 

школи і сім’ї. Ці зв’язки я постійно намагаюся зміцнювати, залучаючи 

батьків до підготовки і проведення виховних заходів. Бо ні школа, ні сім’я 

окремо не зможуть забезпечити цілісність національно-патріотичного 

виховання школярів.  

     Таким чином, важливою умовою формування патріотичних почуттів є 

забезпечення засвоєння дітьми знань з історії українського народу, народних 

та родинних традицій, обрядів, звичаїв, народного мистецтва, рідної мови, 

ознайомлення з кращими зразками сучасної культури, науки, мистецтва. 
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       Як же зробити, щоб учні з повагою ставились до історичного минулого 

українського народу, до його мови, традицій, звичаїв та обрядів, до героїчних 

подвигів українців, берегли пам’ять про них? З цією метою залучаю учнів та 

їх батьків  до проведення класних та загальношкільних заходів. 

          Провідна роль у формуванні особистості належить сім’ї, яка відповідає 

за соціальне відтворення населення, за його національний, моральний, 

духовний розвиток, за створення певного способу життя. Виховна місія сім’ї 

є особливою, тому що саме в ній формується характер дитини, її ставлення 

до навколишнього світу, до людей, до життя, до української мови, до звичаїв 

і традицій, до Батьківщини. Тільки в сім’ї, за умови усвідомлення всього 

свого родоводу можливе національно-патріотичне виховання, саме в ній 

дитина проходить шлях від роду до народу і до нації. Сучасна українська 

родина має бути справжнім осередком формування основ патріотичного 

виховання у дітей та молоді. 

      Я завжди ставлю перед собою завдання пошуку нових шляхів до 

формування творчої особистості і в своїй роботі з класним колективом 

використовую інноваційні методи, постійно шукаю нові підходи у вихованні, 

які відповідали б потребам розвитку, формуванню соціально-активної і 

національно-свідомої особистості, здатної до саморозвитку і 

самовдосконалення. Національне виховання - це передусім виховання дітей 

на культурно-історичному досвіді рідного народу, в основі якого - його 

традиції, звичаї, обряди, ритуали, свята. У роботі з дітьми молодшого 

шкільного віку я звертаю увагу на їхні вікові особливості. Ці діти не мають 

сталих інтересів, власну ініціативу проявляють слабо, їхня увага нестійка. 

Вони потребують постійної допомоги та порад учителя в організації свого 

дозвілля 

     З цією метою я про воджу родинні свята «Душа мого народу – 

рушники», «З родини йде життя людини», «Свято родинних традицій». 
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         Участь в акціях «Пасхальний кошик для воїна АТО», 

 малюнок воїну АТО; 

 лінійки пам’яті; 

 бесіди; 

 виховні години; 

 хвилини поезії; 

 флешмоби; 

 тиждень початкової школи; 

 лінійки пам’яті; 

 екскурсії по визначних місцях Запоріжжя; 

 родинні свята 

 робота осередку «Спас» 

 

 

 

 

 

 

Форми позакласних заходів патріотичного 

спрямування 
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Проведення тижня початкових класів припадає на Масляну. В ході 

проведення заходу ознайомила дітей з давніми народними обрядами та 

звичаями, виховувала шанобливе ставлення до традицій народу, 

пробудження почуття національної гідності. В ході свята використовувалися 

народні ігри, інсценізовані дійства, пеклися млинці.Під час проведення 

тижня початкових класів батьки разом з дітьми беруть участь у виставці  

«Моя творча родина», де представляють роботи членів сімей: вишиті 

рушники, сорочки, бісероплетіння, випалювання по дереву, проводили 

колективну творчу справу і майстер-клас з ліплення вареників. 

На виховний захід «Душа мого народу – рушники» були запрошені 

члени міського творчого об’єднання «Мальва», яке виховало дуже багато 

майстрів України, 16 з яких стали членами Національної спілки майстрів 

народного мистецтва України. Майстрині з вишивки рушників (запорізьких – 

козацьких, весільних, подарункових) ознайомили учнів з символікою на 

рушниках і сорочках, з розмірами рушників, із значенням візерунків і вибору 

кольору ниток. 

Ефективність різних видів виховання залежить від спрямованості 

виховного процесу, форм і методів його організації. Пріоритетними для учнів 

початкових класів є активні методи, що спрямовані на самостійний пошук 

істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й 

творчості. Основними педагогічними умовами, які забезпечують 

ефективність виховання молодших школярів засобами національних 

традицій: 

- зв'язок виховання учнів засобами національних традицій із життям; 

- врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей; 

- комплексний підхід до використання українських традицій у виховання 

школярів; 

- доступність національних традицій 
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  Неодноразово я зі своїми учнями вирушали в екскурсійні поїздки, які 

проходили під гаслом «Історія завжди жива!». Запам'ятається надовго 

подорож в козацький край - острів Хортицю, де учні знайомилися із славною, 

героїчною історією українського    козацтва,   яке    протягом    трьох   

століть    визначало    напрямки економічного, культурного і політичного 

розвитку України. Побувати на Запорізькій Січі, пройнятися духом 

історичної минувшини – велика честь для кожного, хто любить свою рідну 

землю, шанує її героїчне минуле. 

В рамках екскурсій ми відвідали музей «Історія козацької слави», де 

познайомились із особливостями козацького життя, їх культурою, розглядали 

експозиції про боротьбу козаків з чужинцями. Особливу увагу привернула 

діорама «Козацька рада». Діти ніби стали учасниками події тих далеких 

часів. Хлопці з цікавістю розглядали козацьку зброю, якорі, рештки 

козацьких чайок, піднятих із дна Дніпра. Ще ми відвідали фольклорно-

етнографічний кінний театр «Запорозькі козаки», що розташований в 

заповідних глибинах південної частини острова Хортиця. Це було 

надзвичайне дійство! Виступ наїзників, їхня стрімкість і хвацькість, 

невтримна відвага і майстерне володіння зброєю поєднались в одне ціле і 

запам’ятались, не залишивши байдужими нікого. Захоплююче шоу у 

поєднанні з українською кухнею створили унікальну атмосферу свята й 

викликало почуття захвату. 

      Реалізація народознавчого принципу виступає важливою ланкою 

системи моєї роботи щодо всебічного розвитку школярів.   В школі 

закладається основа національної свідомості учнів, любов до рідної землі, 

своєї «малої батьківщини», виховується патріотична гордість за минуле і 

сучасне України, любов до рідної мови, формується духовно розвинена, 

творча, працелюбна особистість. 

      Тому і надалі буду впроваджувати ідею патріотизму, виховуючи 

школярів справжніми патріотами України. За підростаючим поколінням – 

майбутнє. 


