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Особливості формування національно-патріотичної свідомості 

учнів початкової школи 

Волошина Анастасія 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Н. О. Агаркова 

 

Сучасний освітній процес на Україні спрямований на досягнення 

національного виховного ідеалу, який свідчить, що школа повинна готувати 

високоморальних, компетентних, творчих громадян, які усвідомлюють 

відповідальність за сьогодення та майбутнє своєї Батьківщини. Тому 

«патріотизм» є одним з ключових понять сучасного виховання. Патріотизм - це 

коли ви вважаєте, що ця країна краще за всіх інших від того, що ви тут 

народилися. 

В середині ХІХ століття було введено у науковий цикл поняття 

«цінність». У філософсько-соціологічних працях є велика кількість 

найрізноманітніших формулювань цінностей. Саме система цінностей утворює 

внутрішній стрижень культури, духовну потребу та інтереси індивідів та 

соціальних спільнот вважав німецький соціолог М. Вебер. З точки зору 

науковців з питань цінностей, особливе значення має поняття «ціннісні 

орієнтації», які найбільше вивчення отримали в роботах В. Ядова. За 

визначенням методистів, патріотизм - глибоке усвідомлення свого 

нерозривного зв’язку з Вітчизною не тільки з історичної, культурної й 

територіальної точки зору, але й у нероздільному відношенні особистості з 

природою. Патріотичним вихованням є поступове та неухильне формування у 

молодших школярів ціннісного ставлення - любові до своєї Батьківщини. 

Становлення почуття патріотизму проходить кілька етапів, які зароджуються з 

любові до рідного міста, школи, колективу та дозрівають до усвідомленої 

любові й відданості всієї нашій країні. Любов до Вітчизни - це найпоширеніше 

поняття патріотизму. У молодших школярів має вироблятися почуття гідності 

за свою Вітчизну, свій народ, повагу до його великих звершень й гідних 

сторінок минулого. На жаль, за останні роки мали місце чимало факторів, які 

впливають на виховання патріотизму: відсутність загальної державної базової 

ідеології, насадження засобами масової інформації думки про неправильний 

шлях розвитку України тощо. 

Сучасна початкова школа має великий простір для формування 

національно-патріотичного свідомості учнів. Одним із шляхів вбачаємо у 

створенні системи позакласних заходів. Вони сприяють відкриттю знань учнів 

про історію та культуру українського народу, його традицій, формуванню 

патріотичних поглядів, переконань та почуттів, відповідної поведінки. Народна 

творчість, в якій зосереджений весь широкий діапазон, розкрила духовність 

української нації, може стати джерелом формування національно-патріотичної 

свідомості та почуття національної гідності особистості. 

Отже, сучасний вчитель початкової школи повинен виховувати 

національно свідомих громадян, які будуть готові працювати на розвиток 

держави, гідно представляти її у цивілізованому світі, захищати її незалежність 

та територіальну цілісність. 


