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Концептуальні основи аналізу поняття «патріотичні цінності» 

Наявність суперечностей у процесі розбудови нашої суверенної держави 
передбачає пошук справжніх пріоритетів і цінностей української громади. 
Особливої уваги в цьому контексті потребує звернення до підвалин 
національно-патріотичного виховання підростаючого покоління. Реалії 
сьогодення зумовлюють нове бачення проблеми формування патріотичних 
цінностей молоді в системі національної освіти. Належний рівень 
патріотичного виховання розвиває активну життєву позицію особистості, 
здатну самореалізуватися на благо Батьківщини. 

Процес становлення громадянина передбачає передачу молоді засобами 
навчально-виховного процесу соціального досвіду, багатства духовної 
культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду. У 
«Концепції національно-патріотичного виховання молоді» визначальним 
принципом формування всебічно розвиненої особистості виступає розвиток 
духовно-моральних якостей, патріотичних почуттів, формування в 
підростаючого покоління ціннісного ставлення до навколишньої дійсності [1]. 

Відомо, що патріотичні цінності не успадковуються, тому засвоєння їх 
молоддю відбувається в результаті цілеспрямованої системної роботи 
педагогічного колективу протягом тривалого часу. Означена ситуація 
актуалізує проблему розкриття змісту поняття патріотичних цінностей в 
процесі формування особистості. 

На сучасному етапі розвитку суспільства значної актуальності 
набувають цінності, безпосередньо пов’язані з державою, що потребують 
глибокого осмислення особистістю того культурно-історичного середовища, в 
якому вона живе і розвивається. 

Теоретичну основу дослідження становлять концепції про значущість 
цінностей у суспільно-історичному розвитку провідних вчених: 
основоположників філософії Аристотеля, Сократа, Платона, Конфуція, 
Григорія Сковороди; психолого-педагогічні погляди на ціннісні орієнтації 
особистості Б. Ананьєва, Г. Балла, І. Беха, Л. Виготського, І. Зязюна, 
Г. Костюка, О. Леонтьєва, С. Максименка; засади національної культури, 
зокрема національної ідеї, свідомості, духовності (Г. Ващенко, Д. Віконська, 
В. Даниленко, Н. Дем’яненко, Я. Журецький, О. Кульчицька, Ю. Липа, 
В. Москалець, Н. Побірченко, Ю. Римаренко, І. Сікорський, Б. Цимбалюк, 
Д. Чижевський, М. Шлемкевич, В. Янів). 



Найбільш повно проблема цінностей розглядалась соціологами 
В. Ядовим, В. Лісовським, А. Ручкою, М. Тітмою та ін. У соціальній та 
педагогічній психології акцентується увага на особливостях прояву ціннісних 
орієнтацій у різних видах та умовах діяльності (Є. Кузьмін, Б. Паригін, Л. Аза, 
Н. Кузьміна, М. Боришевський). 

Значну увагу у сфері патріотичного виховання привертають наукові 
доробки Т. Врублевської, Л. Костенко, В. Кременя, В. Матещука, В. Постового, 
В. Раєвської, О. Сухомлинської, К. Чорної та ін. 

Вивчення та аналіз філософської, психолого-педагогічної та методичної 
літератури з досліджуваної проблеми показує, що питання формування 
патріотичних цінностей молоді, не зважаючи на значущість даної проблеми, 
ще не було предметом спеціального наукового дослідження. 

Метою статті є аналіз різних підходів до розуміння змісту дефініції 
«патріотичні цінності». 

Формування особистості передбачає становлення певної системи 
цінностей людини, які виявляються у виборі найбільш значимих пріоритетів у 
відношенні до оточуючої дійсності, у стосунках з іншими людьми в процесі її 
функціонування. Цінності виступають продуктом життєдіяльності окремих 
соціальних груп, спільнот, людства в цілому. 

Відомо, що самі по собі цінності, якими б важливими вони не були, не 
визначають особистісної зрілості. Лише набувши статусу особистісних 
цінностей, будучи усвідомленими, вони стають основою функціонування і 
життєдіяльності людини в суспільстві. 

Термін «цінності» знайшов відображення у понятійних системах різних 
наук. Проблема цінностей найширше розглядалася у філософії, зокрема 
філософський словник трактує поняття у двох площинах: «Цінність – 
1. Поняття, яке характеризує «граничні», безумовні основи людського буття. 
2. Значення певних предметів, явищ, процесів для людини, соціальних груп, 
суспільства загалом. Вказані два сенси поняття «цінностей» часто 
розходяться, а деколи і суперечать один одному: те, що у філософії 
розглядається як цінності – свобода, добро, істина, – для окремої людини 
може і не представляти інтересу. У свою чергу, конкретні предмети, які цінні 
для індивіда, у філософському сенсі не є цінностями» [6]. 

Багатоаспектність та синтетичний характер названої дефініції спонукав 
до виникнення аксіології – науки про цінності, учення про природу духовних, 
моральних, естетичних та інших цінностей, їх зв’язку між собою, із 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


соціальними, культурними чинниками та особистістю людини; розділ 
філософії [15]. Лінгвістичне бачення походження терміну – від грецького 
«axio» – цінність, вартість і «logos» – слово, вчення. 

Насправді існує багато трактувань цього терміну, і, хоча вони різняться 
за деякими характеристиками, можна виділити основні. Так, І. Фролов 
визначає аксіологію як філософське дослідження природи цінностей [6]. 
Подібне тлумачення зустрічаємо і в Словнику іншомовних слів: вчення про 
духовні, моральні, естетичні цінності [12]. В Універсальному Словнику-
Енциклопедії аксіологія розглядається як філософська теорія вартостей, яка 
встановлює норми й критерії оцінки; також конкретна система вартостей [14]. 
На нашу думку, розуміння аксіології як теорії цінностей найповніше 
характеризує дане поняття, оскільки включає не лише властивості оточуючих 
предметів та явищ, але й взаємодію людини з ними у пошуках сенсу буття. 

Принагідно відзначимо, що поняття «цінності» є об’єктом наукових 
досліджень у сфері соціології, психології, етики, педагогіки тощо. О. Легун, 
розглядаючи різні трактування даної дефініції, виділяє чотири аспекти 
розуміння поняття: 1) усвідомленість цінностей: цінності – нормативна форма 
життєвих орієнтацій людей, вони є суспільно-значущими регулювальниками 
людської діяльності як певні оцінки й стереотипи, які допомагають людині 
мислити й діяти в соціально-економічному середовищі, що змінюється; 
2) втіленість цінностей в людському житті в різних формах – це наочні або 
ідеальні (духовні) цінності; 3) протилежна спрямованість цінностей, з одного 
боку, та їх взаємозв’язок, з іншого, як ідеалу з реальністю; 4) включення 
цінностей в оцінну й сенсотворчу діяльність людини [9]. 

У психологічних концепціях Л. Виготського і О. Леонтьєва дефініція 
«цінності» асоціюється з близьким за змістом поняттям «смисл», що 
розуміється як динамічна система, що являє собою єдність афективних та 
інтелектуальних процесів [4] або усвідомленість особистістю смислу власної 
дії при значущості зовнішніх стимуляторів діяльності [10]. У відповідності до 
цього А. Голд та Дж. Шоттер зазначають, що смисл поєднує уявлення людини 
про моральні та соціальні правила (цінності), які є основою її вчинків [9]. 

Простежується тісний зв’язок даної дефініції з іншими філософськими 
категоріями. Наприклад, А. Здравомислов та А. Ярошенко вважають 
близькими до цінностей поняття «потреба» та «ідеал». Ми поділяємо думку 
науковців, які стверджують, що потреба як чинник діяльності спонукає до 
певного вибору орієнтирів у відповідності до системи сповідуваних нею 
цінностей, а ідеал виступає як еталон, досконалий взірець з точки зору 
ціннісного моделювання реальності. 
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Водночас спеціальні дослідження свідчать про відмінності в тлумаченні 
названих дефініцій. Фахівці в галузі культури та літератури розглядали 
цінності в розумінні досконалості, гідності, гармонійності. Зважаючи на 
широке використання даного поняття в різних науках, виділяють три підходи 
до визначення поняття «цінності»: як до соціальної проблеми (Т. Бутківська, 
А. Капська); як до психологічної проблеми (І. Бех, Т. Яценко, 
М. Боришевський, В. Лисенко, Г. Ващенко); як до педагогічної проблеми 
(П. Ігнатенко, О. Вишневський, В. Струманський, Б. Кобзар, В. Кострів). 

У суспільстві поняття «цінності» поєднує в собі соціальний та 
культурний компоненти відношення людини до певних явищ дійсності. 
Відомо, що кожна історична епоха характеризується особливими, лише їй 
притаманними, цінностями, які утворюють своєрідну ієрархію. Система, 
способи та критерії оцінювання явищ навколишнього світу формують 
суб’єктні цінності, важливе місце серед яких належить патріотичним. В 
процесі навчання та виховання відбувається процес засвоєння відповідних 
цінностей, знань та досвіду, і, на основі цього, формується всебічно розвинена 
особистість. 

Ідея національно-патріотичного виховання особистості втілена в 
державних документах, зокрема в Законі України «Про освіту», Державній 
національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)», Національній 
доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, у Концепції національного 
виховання. 

Слід зазначити, що процес засвоєння патріотичних цінностей і норм 
підростаючим поколінням досить тривалий, оскільки вони є соціальним 
утворенням і формуються в результаті системної цілеспрямованої роботи, а не 
успадковуються. Кожен конкретний народ через свою національну систему 
виховання організовано продовжує себе в своїх дітях, генерує національний 
духовний менталітет, характер, психологію, традиційну родинно-побутову 
культуру, спосіб життя. Розвиток патріотичних цінностей передбачає 
становлення національної свідомості, любові до Батьківщини, турботи про 
благо свого народу, вміння цивілізованим шляхом відстоювати права й 
свободи, сприяти громадянському миру та злагоді в суспільстві. 

На всіх етапах розвитку суспільства здійснювалися різні підходи до 
процесу патріотичного виховання засобами художнього слова, тому що це 
явище складне та історично мінливе. За своїм соціально-психологічним 
механізмом патріотизм є глибоко інтимним, особистісним утворенням, в 
якому органічно поєднуються почуття й свідомість, причетність людини до 



життя, долі своєї Батьківщини. Почуття патріотизму виражає найвищу й 
найсильнішу духовну силу, що зумовлює життєву позицію людини. 

Аналіз наукової літератури засвідчує, що проблема патріотичних 
цінностей є багатоаспектною, а феномен патріотизму – одним із найбільш 
багатовимірних, що зумовлює передусім необхідність уточнення його змісту. 

Зокрема, Політологічний енциклопедичний словник так трактує це 
поняття: «Патріотизм – це любов до батьківщини, почуття відповідальності за 
її долю, готовність і здатність служити її інтересам та сприяння її успіхам у 
сферах внутрішньополітичного життя й на міжнародній арені» [11]. Подібне 
визначення знаходимо і в Енциклопедіії політичної думки: «Патріотизм – 
любов до батьківщини,  яка включає в себе готовність стати на її захист та 
діяти в її інтересах» [5]. Зазначене тлумачення терміну збігається з його 
визначенням у Термінологічному словнику, де розглядається як любов до 
батьківщини, до свого народу, відповідальність за долю вітчизни, готовність 
служити її інтересам [13]. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що основна увага в 
політичних науках акцентується на розумінні патріотизму як почутті. 

Фахівці в галузі філософії вважають патріотизм етичним і політичним 
принципом, соціальним відчуттям, змістом якого є любов до вітчизни, 
відданість їй, гордість за її минуле і сьогодення, прагнення захищати інтереси 
батьківщини [16]. 

Точка зору на поняття патріотизму як позиції, яка поєднує відданість і 
любов до батьківщини, солідарність із власним народом та повагу до інших 
народів і пошану до їхніх суверенних прав, притаманна укладачам 
Універсального Словника-Енциклопедії [14]. 

Ми поділяємо думку науковців, які стверджують, що патріотизм – одна 
із найбільш значущих, незмінних цінностей, що властива усім сферам життя 
суспільства й держави, виражає ставлення особистості до своєї Батьківщини й 
характеризує вищий рівень її розвитку в процесі діяльності на благо 
Батьківщини [2]. 

Узагальнюючи розглянуті трактування поняття патріотизму, зауважуємо 
інтегральну природу досліджуваного явища, яке розглядається з різних 
позицій: як почуття, як принцип, як позиція, як цінність. Такий стан послужив 
поштовхом для вивчення основних детермінант даної дефініції. 



У педагогічній науці питання розвитку патріотичних цінностей 
розглядається як соціально-історичне явище, що сягає своїм корінням у 
давнину. Його зміст визначається духовним і моральним кліматом 
суспільства, традиціями, колективним досвідом попередніх поколінь. 
Доцільно нагадати, що патріотизм являє собою первинне емоційне вираження 
особистісного характеру. Він виникає, функціонує й об’єктивується в межах 
людської свободи. Оскільки любов до Батьківщини завжди є справою вільного 
самовизначення, змусити любити свою країну неможливо. Зазначена 
тенденція спонукає до активного пошуку ефективних шляхів формування 
патріотичних цінностей підростаючого покоління. 

Привертають увагу дослідження видатного українського педагога 
Г. Ващенка щодо змісту виховання. Зокрема, у праці «Виховний ідеал» до 
найважливіших цінностей виховання вчений відносить моральність (сфера 
вселюдського життя), патріотизм (сфера національного життя), 
громадянськість (демократизм; сфера цивільних стосунків), родинність (сфера 
стосунків між членами сім’ї), характерність (сфера індивідуального життя) і 
природосвідомість (ставлення людини до природи – власної і природи 
довкілля). У відповідності до цього Г. Ващенко наголошує на такому 
вихованні молоді, щоб «вона могла захищати права свого народу й здатна 
була віддати в боротьбі за нього своє життя» [3, с. 177]. Це передбачає 
формування патріотичних цінностей, на основі яких відбувається розвиток 
здорової національної гордості, свідомості своєї національної гідності, 
справедливості, пошани і злагоди. 

В загальній оцінці тлумачення поняття «патріотизм» включає дух 
народу, що в різні періоди історії по-різному втілюється у його культурі та у 
властивих лише цьому народові суспільних стосунках, в його душі, у зв’язку 
поколінь, в мові, єдності з територією та кліматом, вирішальне значення 
свободи в житті нації, віру в ідеали, в Бога. 

Висловлені міркування узгоджуються вищезазначеними складовими 
дефініції патріотизму: любов, віра, відданість. Доцільно наголосити, що 
основою поняття виступає моральність, яка виховується на ґрунті віри в 
ідеали. У цьому зв’язку Г. Коваль зазначає, що український патріотизм – 
моральна інтегративна категорія, що має глибоке історичне коріння і 
відображає жертовну любов до своєї Вітчизни, до свого народу, готовність 
самовідданою та наполегливою працею розбудовувати й зміцнювати державу. 
Патріотичні почуття необхідно виховувати в усіх громадян України незалежно 
від національної, релігійної чи класової приналежності [7]. 
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За поширеним сьогодні визначенням патріотизм розглядають на двох 
рівнях: як особистісне утворення, що виявляється в свідомості, моральних 
ідеалах та цінностях, в реальній поведінці та вчинках людини, та як частину 
суспільної свідомості, зокрема, національної, відображену в почуттях, 
настроях, цінностях, нормах. Такий підхід до трактування поняття зазначений 
і в Програмі патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, розробленої 
І. Бехом та К. Чорною. Так, на особистісному рівні патріотизм виступає 
звичайним моральним станом життєдіяльності людини. На макрорівні 
основою зазначеної дефініції є колективні настрої, ціннісне ставлення до свого 
народу, його способу життя, національних здобутків і достоїнств, культури, 
традицій, героїчного історичного минулого й сьогоднішньої розбудови 
держави як єдиної нації, до безмежних просторів Батьківщини, її природних 
багатств. 

Про багатоаспектність та інтегральний характер поняття «патріотизм» 
свідчать спеціальні дослідження російських науковців В. Кольцової та 
В. Сосніна. У згаданому контексті ними виокремлені такі особистісні 
характеристики, як любов до Батьківщини, безкорислива відданість і служіння 
їй, нерозривна єдність з нею, ідентифікація своїх інтересів з інтересами 
вітчизни, патріотичні почуття, пов’язані з вищими духовними підструктурами 
людини, що передбачають духовний розвиток, наявність активної 
громадянської позиції, готовність відстоювати інтереси своєї Батьківщини, 
діяти в ім’я збереження й розвитку її благополуччя, жертовність, тобто 
готовність пожертвувати заради вітчизни своїми особистими інтересами, у 
тому числі й життям, сприйняття служіння Батьківщині як однієї з важливих 
основ свого життєвого самовизначення і найпершого обов’язку, визнання 
Батьківщини в якості вищої, головної цінності в ієрархії системи цінностей 
особистості, гордість за свою культуру та досягнення свого народу, схиляння 
перед його святинями, історичним минулим і кращими традиціями, перевагою 
в людині громадських орієнтацій над індивідуалістичними, класовими чи 
вузько професійними інтересами, повага до інших народів і культур [8]. 

Зауважимо, що вищезазначені цінності є органічним продовженням 
бачення патріотизму Г. Ващенком, як невід’ємної складової виховного ідеалу. 
Патріотичне виховання повинно враховувати особливості названих рівнів і 
ґрунтуватися на духовній сфері, моральних засадах розвитку особистості. Ці 
висновки узгоджуються з науковими доробками Н. Волошиної, С. Дзирук, 
С. Додурич, Г. Коваль, К. Циганчук, І. Чернової, які вважають пріоритетним 
завданням освіти усвідомлення особистістю своєї історичної, культурної, 
національної, духовної приналежності до Батьківщини як вищого принципу, 
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що визначає значення й стратегію її життя, спрямованого на служіння 
Вітчизні. 

Отже, поняття «цінності» визначається суспільним ладом, де значну 
роль відіграє менталітет нації. Тому зміни в соціально-політичній та 
економічній сферах держави відповідно впливають і на систему цінностей. 
Проте патріотичні цінності – відданість і любов до Батьківщини, до свого 
народу, гордість за їхнє минуле й сьогодення, готовність до її захисту в цілому 
залишаються незмінними. Пошук оптимальної моделі формування 
патріотичних цінностей є одним із найголовніших питань освіти. Перспективу 
подальших досліджень вбачаємо в розробці нових форм навчання та методів 
виховання патріотичних цінностей у підростаючого покоління відповідно до 
соціально-педагогічних реалій. 
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