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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 

Патріотичне виховання завжди було невід’ємною складовою 
виховного процесу в системі освіти. У сьогоднішніх умовах воно набуває 
особливої актуальності, нового звучання та підходів [2, с. 5]. Патріотизм у 
сучасних умовах має дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, 
формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає 
трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури 
особистості, розквіту національної самосвідомості та ґрунтується на 
визнанні пріоритету прав людини.  

Страшні події, що відбуваються в країні вже понад рік, торкнулися 
майже кожного, пробудили національно-патріотичні почуття мільйонів 
громадян, виявили здатність українців жертвувати власним життям заради 
свободи Батьківщини, її щасливого майбутнього. Перед сучасними дітьми 
Батьківщина постала не у найкращому вигляді: неспокій у суспільстві, 
економічна криза, війна – збройна та інформаційна. Як, попри все це, 
допомогти малечі наповнити серця любов’ю до країни, яку вони тільки 
починають пізнавати? Проблема національно-патріотичного виховання в 
час соціального неспокою в Україні є нині однією з найгостріших. Наказом 
Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 року № 641 прийнято і 
затверджено Концепцію національно-патріотичного виховання дітей і 
молоді. У ній наголошується на надзвичайній ролі патріотичного 
виховання в об’єднанні народу, зміцненні соціально-економічних, 
духовних, культурних основ розвитку українського суспільства і держави 
[1, с. 4]. 

Слід зазначити, що патріотизм, як і інші якості особистості, починає 
формуватися в дошкільному дитинстві, у період надзвичайно активного 
розвитку дитини. Патріотизм (грецьк. patris – батьківщина) означують як 
любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу. Без любові до 
Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і 
славу, а за потреби – віддати життя за її свободу і незалежність людина не 
може бути громадянином [2, с. 5]. 

Метою патріотичного виховання є успадкування духовних надбань 
українського народу; вивчення вікових традицій та героїчних сторінок 
історії українського народу та його Збройних сил; виховання моральної 
відповідальності за все, що робиться на рідній землі, палке прагнення 
боротися за розквіт, велич і могутність Батьківщини, готовності її 
захищати; виховання поваги до Конституції України, Законів України, 
державної символіки; формування національного самоствердження, 
любові до рідної землі, держави, родини, народу. 
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Дошкільне дитинство – найсприятливіший період виховного впливу 
на дитину: те, що сприйме, запам’ятає дитина в цей час, залишиться в її 
пам’яті надовго, а може, й на все життя. Це дуже важливо для формування 
патріотичного світогляду. Саме в цьому віці в дошкільника формується 
емоційно-ціннісне ставлення до близьких людей, природи рідного краю, до 
народних звичаїв і традицій. І саме на основі цієї емоційної бази необхідно 
формувати патріотичні почуття в дитини. 

Зважаючи на те, що в період дошкільного дитинства закладаються 
основи свідомості й самосвідомості, а також ті риси характеру, які й 
визначатимуть особистість, на думку вчених, уже наприкінці дошкільного 
віку дитина здатна усвідомлювати і себе саму, і те місце, яке вона на цей 
час посідатиме в житті. На цьому етапі відбувається формування 
культурно-ціннісних орієнтацій духовно-етичної основи особистості 
дитини, розвиток її емоцій, відчуттів, мислення, механізмів соціальної 
адаптації в суспільстві. Цей період життя людини є найсприятливішим для 
емоційно-психологічного впливу на дитину, оскільки образи сприйняття 
дійсності, культурного простору дуже яскраві і сильні, тому вони 
залишаються в пам’яті надовго, а іноді і на все життя, що дуже важливо у 
вихованні патріотизму [2, с. 4]. 

Досвід показує, що вже в дошкільному віці дитина може та повинна 
знати, у якій країні вона живе, чим ця країна відрізняється від інших, чому 
її називають Україною. Сучасні науковці (Л. В. Калузька, А. М. Богуш, 
В. І. Цимбалюк, Т. С. Комарова, Т. А. Ротанова) доводять, що вже в 
дошкільному віці в результаті систематичної, цілеспрямованої роботи в 
дитини формуються елементи усвідомлення громадянства, вона знає та 
правильно вживає терміни Україна, Батьківщина, країна, рідне місто, 
селище, вулиця (їхні назви). 

Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на 
їхньому інтересі до найближчого оточення (сім’ї, батьківського дому, 
рідного міста, села), яке вони бачать щодня, вважають своїм, рідним, 
нерозривно пов’язаним з ними [2, с. 4]. 

Отже, важливе значення для всебічного виховання дітей 
дошкільного віку є виховання патріотичних почуттів у дошкільників, яке 
формується на прикладі дорослих, оскільки вони значно раніше 
переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж починають 
засвоювати знання [2, с. 4]. 
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