
З Методичних рекомендацій МОН України 
щодо національно-патріотичного виховання  

в загальноосвітніх навчальних закладах1  
 
Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після 

Революції гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе 
більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління 
почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення 
країни, активної громадянської позиції тощо. 

Важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини 
осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати 
на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як 
суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, 
забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української 
політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в 
суспільстві.  

Важливим чинником національно-патріотичного виховання є 
феномен Майдану – промовистого свідчення жертовності заради 
безумовного дотримання прав людини та поваги до людської гідності, 
відстоювання загальнонаціональних інтересів відмовою учасників від 
особистого заради досягнення спільної мети; багатомовністю, 
полірелігійністю. Зміст виховних заходів має позиціонувати Майдан 
як форму небаченого дотепер у світовій історії мирного колективного 
протесту українців у відповідь на порушення базових прав людини і 
громадянина з боку недемократичного політичного режиму в країні.  

Актуальним є організація збирання та поширення інформації про 
героїчні вчинки українських військовослужбовців, бійців 
добровольчих батальйонів у ході російсько-української війни, 
волонтерів та інших громадян, які зробили значний внесок у 
зміцнення обороноздатності України. 

Героїчні й водночас драматичні, навіть трагічні події останнього 
часу спонукають до оновлення експозицій шкільних музеїв, 
заповідників та кімнат бойової слави, зокрема інформації про 
учасників АТО та волонтерів з даної території; необхідно взяти 
шефство над родинами учасників ATO, які цього потребують. У цілому 
важливим є формування засобами змісту навчальних предметів 
якостей особистості, що характеризуються ціннісним ставленням до 
суспільства, держави, самого себе та інших, природи, праці, мистецтва.  

                                                           

1  Повністю документ дивись на офіційному сайті МОН України:  
http://www.mon.gov.ua/content/Новини/2015/05/25/patriotichne-vix-
metodichni-19-05-2015.doc 
 
 

http://www.mon.gov.ua/content/Новини/2015/05/25/patriotichne-vix-metodichni-19-05-2015.doc
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З огляду на це рекомендуємо:  
По-перше, виокремити як один із найголовніших напрямів 

виховної роботи національно-патріотичне виховання – справу, що за 
своїм значенням є стратегічним завданням. Не менш важливим є 
повсякденне виховання поваги до Конституції держави, 
законодавства, державних символів - Герба, Прапора, Гімну.  

По-друге, необхідно виховувати в учнівської молоді національну 
самосвідомість, налаштованість на осмислення моральних та 
культурних цінностей, історії, систему вчинків, які мотивуються 
любов'ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності.  

По-третє, системно здійснювати виховання в учнів 
громадянської позиції; вивчення та популяризацію історії 
українського козацтва, збереження і пропаганду історико-культурної 
спадщини українського народу; поліпшення військово-патріотичного 
виховання молоді, формування готовності до захисту Вітчизни.  

По-четверте, важливим аспектом формування національно 
самосвідомої особистості є виховання поваги та любові до державної 
мови. Володіння українською мовою та послуговування  нею повинно 
стати пріоритетними у виховній роботі з дітьми. Мовне середовище 
повинно впливати на формування учня-громадянина, патріота 
України. 

По-п’яте, формувати моральні якості особистості, культуру 
поведінки, виховувати бережливе ставлення до природи, розвивати 
мотивацію до праці.  

  Для реалізації цих глобальних завдань необхідна системна 
робота, яка передбачає забезпечення гармонійного співвідношення 
різних напрямів, засобів, методів виховання дітей у процесі навчання і 
позакласної діяльності. 

У навчально-виховний процес мають упроваджуватися форми і 
методи виховної роботи, що лежать в основі козацької педагогіки.  

Завдяки результатам педагогічних досліджень достеменно 
встановлено, що 40 відсотків від загального обсягу виховних впливів 
на особистість дитини здійснює  освітнє середовище, у якому вона 
перебуває. Ця цифра в кожному конкретному випадку шкільної 
практики варіюється відповідно до особливостей  області, міста, 
школи, класу,  його мікрогруп та індивідуальних особливостей самих 
дітей. Але слід визнати, що поміж інших джерел впливу на 
становлення й розвиток дитини (сім’я, однолітки, позашкільні освітні 
заклади та ін.) школа посідає домінантні позиції, тож і 
відповідальності на неї покладається більше, і можливостей перед нею 
відкривається більше.  

З метою створення умов для реалізації кожної особистості та 
підтримки творчого, інтелектуального, духовного потенціалу нашої 
нації необхідно модернізувати  систему викладання української мови, 
а саме: 



- у навчально-виховній діяльності неухильно дотримуватися 
єдиного мовного режиму; 

- формувати інформаційно й емоційно самобутній україномовний 
простір, який забезпечуватиме прилучення школярів до величезного 
мовного дивосвіту, до глобальних знань про рідну мову, її закони, 
систему її виражально-зображальних засобів;  

- виховувати відповідальне ставлення до рідної мови, свідомого нею 
користування; 

- сприяти вияву українського менталітету, способу 
самоусвідомлення і самоідентифікації, сприйняттю української мови 
як коду праісторичної пам’яті;  

- плекати розвиток духовної, емоційно-естетичної, інтелектуальної 
сфери саме на основі української мови;  

-  через мовне посередництво долучати школярів до національної 
історії, до різних масивів національної культури, до глибинної сутності 
народного життя;  

- здійснювати розвиток мовлення не тільки на уроках української 
мови і літератури, а й під час вивчення всіх інших предметів.  

Також навчальні заклади мають проводити інформаційно-
просвітницьку роботу з батьками, спрямовану на формування  
толерантності, поваги до культури, історії, мови, звичаїв та традицій 
як українців, так і представників різних національностей за участю 
психологів, істориків, працівників  кримінальної міліції. 

Водночас необхідно активізувати співпрацю педагогічних 
колективів з органами учнівського  та батьківського самоврядування 
щодо формування в дітей та молоді  духовності, моральної культури, 
толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві. 

У контексті зазначеного вище надаємо методичні рекомендації 
щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх 
навчальних закладах. 

 

Українська мова і література 

 
    Рідна мова – найважливіший засіб патріотичного виховання. Вона 
була і є важливою сферою впливу на національну свідомість молоді, 
ідентифікаційним кодом нації. 

Основна мета навчання української мови полягає у формуванні 
національно  свідомої, духовно багатої мовної особистості. Одним із 
завдань є формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних 
уявлень. 

Велике значення на уроках української мови (особливо в 5-9 
класах) має послідовне й системне вивчення слів-символів, у яких 
закарбовано культурний досвід минулих поколінь: лелека, калина, 
кладка, чорнобривці, вишиваний рушник і под. Саме вони сприяють 
формуванню національної картини світу наших учнів, закорінюють 



нові покоління в ґрунт духовності. Збагачення учнівського словника 
колоритними фразеологічними одиницями, що витворені 
попередніми поколіннями, позитивно позначатиметься на розвиткові 
образного мислення, розумінні ментальності свого народу: або пан, 
або пропав; у степу і хрущ м’ясо; береженого Бог береже, а козака – 
шабля; де два козаки, там три гетьмани і под. Тому радимо на 
кожному уроці збагачувати словник учнів щонайменше однією такою 
ідіомою. Важливо навчати любові до рідної мови не деклараціями, а 
вишуканими зразками української мови – багатої і гнучкої в 
передаванні найтонших відчуттів людини (мова творів Л. Костенко, В. 
Симоненка, Є. Гуцала, М. Стельмаха, О. Довженка).  

Пріоритетним завданням словесника також має бути руйнування 
стереотипу неповноцінності української мови, який упродовж 
попередніх поколінь з різних ідеологічних причин насаджувався в 
свідомості українців. Аби учні сприймали українську мову як сучасну, 
європейську, багату, культурну, розвинену, треба широко й системно 
демонструвати повнокровність і спроможність нашої мови в усіх 
сферах життя. Для реалізації цього завдання слід добирати 
дидактичний матеріал різних тематичних груп: мистецтво, дозвілля, 
техніка, Інтернет, салон краси, одяг, здоров’я, спорт, наука, 
кулінарія, офіс, транспорт тощо. Використання сучасних текстів у 
шкільних підручниках української мови сприяє руйнуванню згаданого 
вище стереотипу щодо можливостей і спроможності сучасної 
української мови. Порушена проблема дуже важлива для формування 
мовної особистості,  тому доцільно широко використовувати, крім 
класичного, ще й цікавий дидактичний матеріал із сучасного життя 
для опанування мовних явищ.  
    Метою української літератури є виховання національно свідомого 
громадянина України,  формування  й утвердження гуманістичного 
світогляду особистості, національних і загальнолюдських цінностей. 

З огляду на національно-патріотичний аспект у навчанні 
української літератури зробимо окремі акценти на змістових і 
дидактичних складниках.  

5-8 класи. Під час вивчення міфів, легенд, народних переказів і 
казок, календарно-обрядових й історичних пісень (фольклорних 
творів) варто звертати увагу на те, що їхні герої – це позитивні й 
негативні моделі наших пращурів-українців: світлі персонажі Сварог, 
Берегиня, Білобог протиставляються темним силам - Чорнобогові і  
ящерам. Розмова про героїчні вчинки Хмельницького, Морозенка, 
Кармалюка має формувати чітке розуміння наступності поколінь, 
відгомін колишніх перемог у сучасному житті: справжні герої жили не 
лише в минулому, вони були в нашій недавній історії, є і серед нас, 
тобто ми, сучасні українці, - нащадки духовно і фізично сильних 
людей. Аналіз сюжетів народних творів має сприяти формуванню в 
учнів морально-етичних цінностей, усвідомлення себе як частини 



великого етносу з величною історією. Вивчаючи літописні оповідання 
в сучасних перекладах В. Близнеця, драматичний твір Олександра 
Олеся “Ярослав Мудрий”, обов’язково треба унаочнювати виклад 
літературно-історичного матеріалу через демонстрацію архітектурних 
пам’яток, які є найкращим свідченням високої обдарованості наших 
предків: зображення Києво-Печерської лаври, Софії Київської, 
Золотих воріт, а також пам’ятників засновникам Києва, княгині Ользі, 
Ярославові Мудрому і под. Ознайомлюючи учнів із життям і творчістю 
Т. Шевченка, педагог може  розповідати не лише про важке дитинство 
поета, а висвітлювати його талановитість, багату фантазію, творчу уяву 
(пошуки малим Тарасом стовпів, що підпирають небо; відгуки батька 
про незвичайного сина, багатий світ українських традицій і звичаїв, у 
якому зростав майбутній поет), робити акцент на красі українських 
пейзажів і споконвічного прагнення наших пращурів жити в гармонії 
з рідною природою (“Садок вишневий коло хати”, “За сонцем 
хмаронька пливе...”). Розповідь про життя Лесі Українки та її поезії 
(“Як дитиною, бувало...”, “Давня казка” та ін.) слід вести в 
позитивістському ключі: людина – сильна особистість; будь-які 
труднощі загартовують людину; мужність і оптимізм завжди 
перемагають зло й несправедливість. Узагалі, бесіди про минуле 
нашого народу треба проводити в оптимістичному аспекті, 
наголошувати на світлих сторінках української історії, а про труднощі 
говорити як про чинники, які робили нас, українців, сильнішими й 
досвідченішими. Саме такий підхід формуватиме в учнів любов і 
повагу до рідної землі, вироблятиме стійкий імунітет до негативних 
викликів сучасного суспільства. Ні в якому разі не треба 
применшувати ролі гумористичних творів у формуванні сильної 
особистості: співомовки С. Руданського, байки Л. Глібова, гуморески 
П. Глазового мають переконувати учнів у тому, що вміння сміятись із 
себе – це риса сильної людини, почуття гумору – ознака духовно 
здорової особистості як у минулому (гумор козаків у співомовках С. 
Руданського), так і сьогодні ( “Тореадори з Васюківки” В. Нестайка).  

Важливим складником національного виховання є культивація 
таких важливих концептів, як “Україна”, “мати”, “хата”, “лелека”, 
“вишиваний рушник” і под. Саме вони міцною ниткою духовності 
прив’язують людину до свого дому, стежки, до близької чи рідної 
людини,  саме на них тримається сучасний світ із його труднощами й 
викликами, саме вони цементують свідому особистість із багатим 
духовним світом. Тому вивчення таких творів, як “Лебеді материнства” 
В. Симоненка, “Любіть Україну” В. Сосюри, “Дорогою ціною” М. 
Коцюбинського має бути не декларативним, а  глибоко змістовним, із 
розкриттям символів, із застосуванням особистісно орієнтованих 
підходів, із проекціями в сучасне життя.  

9-11 класи. Починаючи з 9 класу, учні вивчають системний курс 
літератури за хронологічним і мистецько-стильовим принципами. 



Повноцінно і якісно виконати це завдання можна, лише розглядаючи 
наші мистецькі явища в міжнаціональному й світовому контекстах. 
Саме національна ідентифікація й усвідомлення себе українцем – 
представником одного з давніх і культурних народів світу – 
відбувається під час вивчення літератури бароко, поеми “Енеїда” І. 
Котляревського, поеми “Гайдамаки” Т. Шевченка, повісті “Облога 
Буші” М. Старицького, новели “Intermezzo” М. Коцюбинського, новели 
“За мить щастя” О.Гончара, роману “Диво” П. Загребельного. 

 Глибокий аналіз подій, учинків героїв названих творів сприятиме 
формуванню важливого розуміння того, що впродовж історії людства 
українці, як і інші народи, безпосередньо брали участь у виробленні 
системи загальнолюдських цінностей, збагачували світову мистецьку 
скарбницю художніми шедеврами. Таке розуміння історичного 
процесу гартуватиме гордість за свій народ, а отже, формуватиме 
патріотичну особистість. З огляду на це вчителі-філологи мають на 
високому професійному рівні переконливо продемонструвати 
мистецькі переваги кожного художнього твору, які вивчають у 9-11 
класах. Осягнення літературної спадщини буде повноцінним лише за 
активного навчання, яке можна зреалізувати через застосування 
особистісно орієнтованого підходу в навчанні, проблемно-пошукового 
методу, використання проектної технології тощо. Словесник має 
приділяти велику увагу мистецькому контексту (живопис, архітектура, 
скульптура, музика) й міжпредметним зв’язкам (історія України, 
всесвітня історія, іноземні мови, зарубіжна література) з метою 
успішної реалізації завдань національного патріотичного виховання 
на уроках української літератури в старших класах. Не можна 
повноцінно осягнути сутність імпресіоністичної манери письма (твори 
М. Коцюбинського, В. Винниченка, Григорія Косинки, Миколи  
Хвильового, К. Гамсуна) без аналізу цієї стильової течії в живопису 
(роботи В. Ван Гога, К. Моне, О. Ренуара, Е. Дега, О. Мурашка). 
Вивчення художніх творів у тісних зв’язках зі світовим мистецтвом і 
історією сприятиме усвідомленню українця як повноцінної 
особистості з багатим духовним світом.  

Нині відбувається активний процес дослідження творчості митців, 
чиї імена були безпідставно забуті, визначається їхнє місце в 
літературі свого часу і духовній скарбниці сучасності. У цих 
дослідженнях й оцінці допомагають нам «Історія українського 
письменства» Сергія Єфремова, «Історія української літератури» 
Дмитра Чижевського, літературознавчі праці Михайла Грушевського, 
Григорія Костюка, Михайла Возняка та інших. 

Учитель має продумати систему роботи над формуванням 
національно-патріотичної вихованості учнів упродовж вивчення 
поетичних, прозових і драматичних творів художньої літератури. 

Створена й апробована система роботи з питань патріотичного 
виховання під час вивчення творів Т.Шевченка, Лесі Українки, 



В.Барки, У. Самчука, Т. Осьмачки, В. Сосюри, О. Гончара, О.Довженка, 
П. Загребельного, В. Симоненка, Л. Костенко, В. Стуса та інших 
письменників передбачає виховання любові до Батьківщини, рідної 
мови, історії та культури, почуття національної самосвідомості, 
господаря власної землі, повагу до славних синів і дочок України, 
шанобливе ставлення до культур усіх народів світу, відповідальність 
кожного за долю нації.  

В основу системи патріотичного виховання на уроках української 
літератури потрібно покласти правдиве слово про свій народ, його 
споконвічне прагнення розбудовувати Українську державу. Творчі 
зусилля кожного вчителя мають бути спрямовані на те, щоб 
підвищити виховний рівень сучасного уроку та його творчий 
потенціал, створити оптимальні можливості для розвитку 
самостійного творчого мислення учнів, активізації їхньої пізнавальної 
діяльності, формування патріотичних почуттів під час вивчення 
літератури. Тому національно-патріотичне виховання на уроках 
літератури має здійснюватися на основі проблемного вивчення 
художніх текстів, де є активна чи пасивна позиція героїв у ставленні до 
проблем національного відродження; їхньої системності, де 
домінантою є настанови до національного відродження. Якісна зміна у 
викладанні української літератури сприятиме становленню і розвитку 
насамперед національно свідомої особистості, бо в почуттях і 
характерах учнівської молоді домінуватиме не космополітизм, а 
український патріотизм, бажання жити і працювати задля розквіту 
Української держави. 

 Однією із центральних проблем у творчості вітчизняних 
письменників є збереження національних культурних цінностей 
Образи рідного слова, (Олександр Олесь «О слово рідне…»), собору 
(О.Гончар «Собор» ), червоної калини ( В.Стус « Ярій, душе» ), які 
символізують духовні набутки народу, порівняння мови з хлібом 
(Л.Костенко «Біль єдиної зброї»), що підносить національно-мовну 
проблему до рівня найвищих життєвих проблем, протиставляється 
картинам нищення культурних надбань українців, у відтворенні яких 
головну роль відіграють образи з негативним емоційним зарядом: 
Мина Мазайло, його дружина і дочка, тьотя Мотя ( М.Куліш «Мина 
Мазайло»), Володька Лобода (О.Гончар «Собор»), біла стужа, чорні 
води ( В.Стус «Ярій, душе…»). Ці образи уособлюють тих, хто втілює в 
життя антинаціональну політику або є прикладом духовної 
аморфності. Про таке психологічне явище, як розбрат між різними 
частинами українського народу, нехтування загальнолюдськими та 
народними морально-етичними нормами, що значно знижувало 
шанси національного відродження України, говоримо при вивченні 
оповідання М.Хвильового «Мати», роману Ю.Яновського 
«Вершники» (новела «Подвійне коло»), вірша В. Стуса «За літописом 
Самовидця». Засобами літератури повинні формуватися складники 



патріотичної вихованості, які ґрунтуються на життєвих стереотипах 
українського народу і узгоджуються з народними уявленнями про 
високі виміри морального, етичного, духовного, гуманістичного, 
відображають національний менталітет. Щоб художні твори посіли 
належне місце у формуванні складників вихованості патріотичних 
почуттів в учнів, на уроках української літератури необхідно 
моделювати ситуації, які сприятимуть розумінню учнями суспільно-
політичних явищ, змальованих автором у творі, проводити аналогії із 
сучасністю; через мистецтво слова пробуджувати національну 
свідомість.  
 

Адреса документа:  
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