
Патріотизм як цінність і консолідуюча основа нації 

Патріотизм як духовно-моральна цінність виступає пріоритетним завданням 

функціонування держави, становлення суспільства, розвитку особистості. Його головним 

призначенням є консолідація суспільства для 

успішного вирішення широкомасштабних 

суспільно значущих державних проектів і програм. 

У цьому зв’язку актуальності набуває проблема 

виховання у юних громадян патріотизму як 

почуття приналежності до землі, на якій вони 

живуть, українського народу, гордості за державу, 

відповідальності за її долю. 

28 січня 2015 року в Національній академії 

педагогічних наук України відбувся семінар-

презентація «Патріотизм як цінність і консолідуюча основа нації». Організатором 

заходу виступив Інститут проблем виховання НАПН України. 

Представники наукових установ НАПН України, Міністерства освіти і науки, 

обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, директори регіональних центрів 

туризму і краєзнавства 

учнівської молоді, 

спеціалісти - практики 

освітянської сфери 

обговорили актуальні 

питання патріотичного 

виховання дітей та молоді, 

вироблення подальших кроків 

у цьому напрямі на засадах 

взаємодії широкого кола 

різних соціальних інституцій і організацій.  

Визначення технологій виховання справжнього патріота – нелегке завдання для  

науковців. Дитині треба саме прищепити, а не нав’язати ті цінності, які сформують у 

наших юних громадян правильне розуміння патріотизму як почуття приналежності до 

землі, на якій вони живуть, українського народу, гордості за державу, відповідальності за 

її долю, підкреслив перший віце-президент НАПН України Володимир Луговий. Він 

зачитав привітання від Комітету Верховної ради України з питань науки і освіти на адресу 

організаторів та учасників семінару-презентації і закликав до виключно предметного 

обговорення даної теми. 

Академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН 

України Ольга Сухомлинська присвятила свій виступ розгляду теми патріотизму у 

вітчизняній традиції і зарубіжній практиці. 

Директор Інституту проблем виховання НАПН 

України дійсний член НАПН України Іван Бех 

представив проблему патріотизму в сучасному 

науковому осмисленні. 

Науковці Інституту проблем виховання 

презентували результати дослідно-

експериментальної роботи з виховання 

патріотизму зростаючої особистості. 

Найвагомішим доробком Інституту в 2014 році 

стала розробка Програми українського 

патріотичного виховання дітей та учнівської 

молоді. Упроцесі її написання було 



проаналізовано основні проблеми та тенденції виховання патріотизму особистості в 

сучасних умовах.  

Катерина Чорна, завідувач лабораторії громадянського та морального виховання 

Інституту проблем виховання НАПН України, ознайомила учасників семінару з 

особливостями сучасного українського патріотичного виховання дітей та учнівської 

молоді. Про хід і результати дослідно-експериментальної роботи Інституту проблем 

виховання НАПН України щодо виховання патріотизму зростаючої особистості 

поінформувала Галина Назаренко,проректор з науково-методичної роботи Черкаського 

обласного інституту післядипломної освіти 

педагогічних працівників. 

Водночас, визнаючи високу вагу і 

значущість патріотичної проблематики, учасники 

семінару-презентації вважають актуальним 

подальше різновекторне розгортання практико-

орієнтованих досліджень, обґрунтування й 

упровадження нових технологічних підходів, 

засобів, здатних істотно вплинути на практичний 

виховний потенціал освіти, доповнюючи й 

урізноманітнюючи усі її складники: навчально-

виховний процес, позакласну й позашкільну 

роботу, дозвіллєву діяльність. 
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