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ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ УЧНЯ  

 
Патріотичному вихованню належить провідна роль у становленні 

української суверенної, незалежної, демократичної, правової держави. Про 
це свідчать такі документа: «Концепція патріотичного виховання учнів-
ської молоді», державна національна програма «Освіта», «Концепція гро-
мадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави». 

Патріотичному вихованню присвятили свої праці такі вчені – філо-
софи: В. Бичко, О. Забужка, І. Стогній, В. Шинкарук та ін. 

Досліджували поняття «патріотизм» такі сучасні психологи як 
В. Котила, О. Чебикіна, Ю. Профімова та ін. 

До проблем патріотичного виховання зверталися і вітчизняні класи-
ки педагогічної науки, зокрема А. Макаренко, Я. Каменський, Г. Ващенко, 
К. Ушинський, В. Сухомлинський, Г. Сковорода, а також зарубіжні філо-
софи (І. Кант, Е. Фром та ін). 

Тема патріотичного виховання є актуальною і в наш час, тому ми ви-
рішили її дослідити.  

Мета дослідження – визначити та дослідити вплив патріотичного ви-
ховання на особистісний розвиток учня. 

Патріотичне виховання посідає чільне місце у системі морального 
виховання. Патріотизм (з грец. patriotes – батьківщина) – любов до своєї 
батьківщини, відданість своєму народові, гордість за свій народ, прагнення 
захистити надбання народу, продовжити збагачення загальнолюдських і 
національних морально – духовних цінностей. Патріотизм проникає в усе, 
що пізнає, робить і до чого прагне особистість. 

Теоретичні умови патріотичного виховання закладені у працях 
В. Сухомлинського, який підкреслював необхідність вчити дітей шукати 
своє місце у житті країни, включати їх у боротьбу з недоліками у житті су-
спільства. Як зазначав педагог «патріотизм як діяльна спрямованість сві-
домості, волі, почуттів пов’язаний з освіченістю, етичною, емоційною ку-
льтурою, світоглядною стійкістю, творчою працею» [1, 141]. Виховання 
патріотичної свідомості, почуттів і переконань неможливо відокремити від 
складного цілісного процесу формування особистості. 

Джерелами патріотичного виховання є рідне слово батька і матері 
колискова пісня матері, культ Матері та Батька, рідна оселя, садиба, бать-
ківщина і Батьківщина, героїчна минувшина народу, життєдіяльність істо-
ричних постатей народу (політичних діячів, вчених, письменників, діячів 
мистецтва і культури), конкретна діяльність особистості, спрямована на 
матеріальне і культурне збагачення своєї країни. 



Без патріотичного виховання, на думку Сухомлинського, немислиме 
національне виховання. Саме відданість рідній землі, любов до Батьківщи-
ни, рідного народу, його історії, мови, культури породжують національний 
менталітет, психіку і характер людини «Азбука патріотичного виховання 
полягає у тому, щоб утвердити в людській душі багате, яскраве, незабутнє 
дитинство, закарбувати в ньому образи рідної природи, які хвилювали б 
усе життя. У кожній людині повинен бути рідний куточок, який став би не-
забутнім спогадом про найдорожче, – без цього немає людини, немає її 
морально – емоційного й естетичного коріння, немає свіжого вітерцю, 
який живить непогасиме полум’я любові до Вітчизни» [1, 134]. 

В арсеналі діяльності з патріотичного виховання підростаючого по-
коління є багато засобів і методів впливу, але головне – це залучення кож-
ної особистості до конкретної діяльності з творення і примноження багат-
ства і краси своєї Вітчизни, а під впливом цього і формується особистість. 

Патріотичне виховання є не лише необхідною умовою особистісного 
розвитку учня, а й передумовою формування почуттів інтернаціоналізму, 
тобто поважливого ставлення до інших народів, їх історії, культури, тра-
диції, мови, прагнення до взаємоповаги. Український поет В. Сосюра пи-
сав: «Не можна любити народів других, коли ти не любиш Вкраїну!.. [2, 
147]. 

Таким чином, підсумовуючи, можна сказати, що патріотичне вихо-
вання є однією із складових виховної діяльності школи, сім’ї, суспільства, 
неодмінною умовою особистісного розвитку учня і потребує подальшого 
опрацювання. 

Одним із основоположників теоретичних умов патріотичного вихо-
вання громадян був В.О. Сухомлинський, який розтлумачив поняття «па-
тріотизм». Педагог описав азбуку патріотичного виховання та виховання 
патріотичної свідомості, почуттів і переконань, звертав увагу на мораль-
ну доблесть, патріотичну гордість і т.д. Всі напрями виховання повинні 
створити гармонійну цілісність, забезпечити єдність виховного процесу, 
ґрунтуватися на ідеях українського державного патріотизму. 
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