
Національно-патріотичне 
виховання учнів 

початкової школи



• Патріотичне виховання дітей – це
комплексна, системна і цілеспрямована
діяльність органів державної влади,
громадських організацій, сім’ї, школи
щодо формування у учнів високої
патріотичної свідомості, почуття вірності,
любові до Батьківщини, турботи про

• благо свого народу.



Завданнями національно-
патріотичного виховання є• :

формування почуття патріотизму, любові до свого 
народу, його історії, культурних та історичних 

цінностей;

виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги 
до Конституції та законів України, соціальної активності 

і відповідальності за доручені громадські справи;

формування вміння оцінювати події, що відбуваються у 
державі і світі, свою роль та місце в цих подіях;

формування прагнення до оволодіння знаннями, 
відповідного рівня фізичної підготовки 

формування і розвиток мотивації, спрямованої на 
прищеплення почуття  любові до рідної землі;



Напрямки національно -
патріотичного виховання:

• Формування і розвиток в учнів загальнолюдських 
ціннісних орієнтацій, національної гідності  і  
гордості,  культури  міжнаціональних  відносин,  
морально-психологічних  якостей громадянина-
патріота.

• Вивчення  героїчної  історії  українського  народу,  
його  духовної  спадщини, культури, національних 
традицій, символів, вірувань та побуту українців.

• Розвиток  шефської  роботи,  співпраця  та  
надання  допомоги  ветеранам війни, Збройних 
Сил, учасникам АТО..



Вершиною патріотичного виховання є 

усвідомлення себе громадянином України.

Я-громадянин. Я - патріот.

Я і Україна

Я і моє селище 

Я і гімназійна 
родина

Я і родина

Я

. 



Провідна ідея у вихованні учня – патріота  –
це виховання дитини з високими 

моральними якостями 

я-громадянин

я - патріот
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Модель       учня  початкової  школи

“ДОБРИК – ПАТРІОТ”



проекти

виховний простір

класні проекти

самоврядування

"ДІМ"

"ДОБРИК"

ціннісне ставлення до 
суспільства і держави



патріотизм

національна 
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правосвідомість

політична 
культура
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