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Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що 
пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка 

формується.
В.О. Сухомлинський



Складові національно-патріотичного виховання
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громадянсько-патріотичне виховання,

військово-патріотичне виховання.

духовно-моральне виховання,



Військово-патріотичне виховання:

1
є складовою системи 
національного 
виховання та 
передбачає 
формування високого 
ідеалу служіння 
народові, готовності 
до трудового та 
героїчного подвигу в 
ім’я процвітання 
Української держави

3

цілеспрямований, 
організований 
процес 
формування 
готовності юнаків 
до строкової 
служби в 
Збройних Силах 
України

покликане створити громадянина-патріота,
формувати у нього глибоке розуміння
громадянського обов’язку, готовності у будь-
який час стати на захист Батьківщини,
оволодівати військовими і військово-
технічними знаннями, спонукати до
фізичного самовдосконалення, а також
вивчати бойові традиції та героїчні сторінки
історії українського народу, його Збройних
Сил
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Напрями військово-патріотичного виховання

Базується на 
забезпеченні 

державою 
військово-

патріотичного 
виховання

Ґрунтується на 
вивченні норм 

моралі, їх 
дотриманні,  

усвідомлення 
пріоритету 

загально-людських 
цінностей та 

інтересів, 
виховання 

шанобливого 
ставлення до 

культури, історії, 
мови звичаїв і 

традицій 
українського 

народу.

Передбачає 
вивчення військової 

історії України, 
переможних битв 

українського 
війська, основних 
зразків техніки і 
озброєння ЗСУ, 

набуття початкових 
навичок 

користування ними, 
підвищення 

фізичної 
загартованості  в 

інтересах підготовки 
до захисту Вітчизни

Ґрунтується на
вивченні 

психологічних 
особливостей молоді, 

їх урахуванні у 
процесі підготовки  

юнаків до військової 
служби, проведенні 
методичної роботи з 

узагальнення та 
поширення 

передового досвіду 
військово-

патріотичного 
виховання, 

вдосконаленні
форм і напрямів цієї 

діяльності;

ПравовийДержавний Соціальний Військовий Психолого-
педагогічний

передбачає 
формування 

глибоких 
правових знань, 

прищеплення 
високої

правової 
культури



ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ БАЗУЄТЬСЯ 

 На Конституції України; 
 Законах України "Про освіту» (від 05.09.2017 № 2145-VIII);
 Указах Президента України «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 -
2020 роки» (від 13 жовтня 2015 року № 580/2015);

 Законах України «Про правовий статус та вшанування пам’яті 
борців за незалежність України у XX столітті», 

 «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки», 

 «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
1939 - 1945 років», 

 Постанови Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 
373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді».

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580/2015%23n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580/2015%23n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/315-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-19


Завдання військово-патріотичного виховання

 формування почуття патріотизму, любові до Батьківщини та народу 
України, його історії, культури, збереження історичних цінностей;

 виховання громадянської свідомості, поваги до Конституції та інших 
законів України, соціальної активності і відповідальності за доручені 
державні та громадські справи;

 формування здібностей до аналізу зовнішнього та внутріполітичного 
становища, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, 
що відбуваються у державі і світі, свою роль та місце в цих подіях;

 створення комплексу заходів щодо виховання патріотичних почуттів і 
свідомості громадянина України;

 формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, 
відповідного рівня фізичної підготовки та вміння використовувати ці 
знання за призначенням;

 підвищення престижу служби у лавах ЗСУ, військова професійна 
орієнтація молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на 
підготовку до захисту Української держави, здійснення конкурсного 
відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади і 
проходження військової служби за контрактом.



Завдання військово-патріотичного виховання

 виховання в учнів свідомого виконання свого громадянського 
обов’язку, вірності Військовій присязі, формування внутрішньої 
необхідності відстоювати інтереси своєї країни, вміння 
виконувати накази командирів і начальників;

 формування духовної і психологічної готовності майбутніх 
воїнів зі зброєю в руках захищати Українську державу;

 виховання морально-бойових якостей, активної реакції на 
бойові ситуації, готовності до суворих іспитів та самопожертви 
в ім’я України та її народу;

 розвитку в учнів загальнолюдських цінностей, національної 
гордості, культури міжнаціональних відносин, 

 удосконалювати організацію, форми і методи військово-
патріотичного виховання допризовників.



КОМПОНЕНТИ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Фізична 
готовність

Освітня 
готовність Духовна 

готовність

Соціальна 
готовність

Психологічна
готовність



ОСВІТНЯ ГОТОВНІСТЬ

 обсяг знань з історії України, та 
формування і розвитку її 
Збройних Сил;

 певний обсяг знань з 
допризовної підготовки, 
фізичної культури, спорту, 
гігієни побуту.



ФІЗИЧНА ГОТОВНІСТЬ

 Наявність певного рівня в 
юнаків фізичної сили, 
витривалості, спритності, 
вправності;

 Сформованість необхідних 
рухових навичок та вмінь



ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ

 позитивна мотивація участі 
учнів у військово-патріотичних 
заходах;

 певний рівень сформованості 
таких якостей, як емоційна 
стійкість, розсудливість, 
сміливість, рішучість, мужність, 
цілеспрямованість, 
відповідальність



СОЦІАЛЬНА ГОТОВНІСТЬ

 вірність національно-історичним та 
бойовим традиціям;

 військовому обов'язку, присязі та 
військовому статуту; 

 висока дисциплінованість
 конструктивна соціально-

комунікативна та національно-
громадянська активність



ДУХОВНА ГОТОВНІСТЬ

 наявність ідеалу задля 
розуміння цілей та сенсу 
життя;

 самоусвідомлення свого Я -
фізичного, психічного, 
соціального.



МЕТОДИ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

1

переконання

3

особистий 
приклад 

стимулювання

4

самопідготовка

Формування   
впевненості в 

суспільній 
корисності 
діяльності з 

підготовки до 
захисту Вітчизни

Реалізується  в 
різноманітних 

формах 
заохочення та 

змаганнях

Діяльність 
викладача, який має 

бути взірцем і 
наставником для 

молоді, вміє 
керувати, 

контролювати і 
допомагати в разі 

необхідності

Процес активного 
формування і 

самовдосконалення 
молодої людини, 

виховання почуття 
патріотизму, яке 

реалізується 
шляхом 

самозобов'язання, 
самостійного 
навчання та 

самоконтролю
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Форми 
військово-патріотичного виховання

Бесіди, розповіді, зустрічі з ветеранами війни, військової служби, 
учасниками АТО.

Робота гуртків військово-патріотичного спрямування «Сокіл» 
(«Джура»).

Співпраця з військовими, волонтерами, громадськими 
активістами.

Дні та місячники Захисника України, Дні пам'яті.

Військово-спортивні ігри, змагання, флешмоби.

Пошуково-краєзнавча робота.



Волонтерська діяльність



Районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-
спортивної патріотичної гри українського козацтва «Сокіл» 
(«Джура») Хортицького району 12.10.2018 року

Гра «Сокіл» («Джура») дозволяє виховати новітнє покоління борців. 
Юні патріоти, нащадки козацтва є нашою надією та гідним майбутнім. 



Бесіди, розповіді, зустрічі з ветеранами війни, 
військової служби, учасниками АТО.
Військово-спортивні ігри, змагання.



Бесіди, розповіді, зустрічі з ветеранами війни, 
військової служби, учасниками АТО.
Військово-спортивні ігри, змагання.



Обласний військово-спортивний конкурс
«Призовник» для працюючої та студентської молоді



Спортивно-масовий захід
«Козацькі розваги»



Спортивно-масовий захід
«Козацькі розваги»



Спортивно-патріотичний захід в програмі обласного етапу 
Всеукраїнських спортивних ігор «Козацька наснага»





«Нумо, хлопці!»



Пошуково-краєзнавча робота



Пошуково-краєзнавча робота



Дні та місячники Захисника України, Дні пам'яті.



Сьогодні – усвідомив

Вчора замислився

Завтра – це стало переконанням



www. zbcpto.com.ua
www. zbcpto.blogspot.com

Наша адреса: 
69076, м. Запоріжжя,  вул. Козака Бабури 6;
е-mail: zbcpto31@gmail.com; тел/факс 701-59-93

mailto:zbcpto31@gmail.com
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