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ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

 

Складовою системи національного виховання є військово-патріотичне, що 

передбачає вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до 

трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання Української держави. Воно 

покликане формувати громадянина-патріота, виробляти у нього глибоке 

розуміння громадянського обов'язку, готовність 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. Військово-патріотичне 

виховання – цілеспрямований, організований процес формування готовності 

юнаків до строкової військової служби в Збройних Силах України. Його зміст 

визначається Конституцією, законами України, військовою присягою та 

військовими статутами. Військово-патріотичне виховання молоді діалектично 

поєднує в собі низку окремих напрямів виховання: військового, морального, 

правового та ін. І головним результатом виховних зусиль має стати готовність 

молодої людини до військово-патріотичної діяльності [1, с. 1]. 

Проте в період інформативного перенасичення програм з базових дисциплін, 

погіршення навчально-матеріальної бази допризовної підготовки, зниження 

професійного рівня вчителів допризовної підготовки стає актуальним розробка 

загальнодержавної концепції патріотичного виховання молодих людей та 

залучення громадськості до патріотичного виховання дітей та молоді. Це, дасть 

можливість сконсолідувати зусилля всього педагогічного колективу, сім'ї, 

громадсько-політичних організацій, а також широко залучити підростаюче 

покоління до різноманітних форм і видів військово-патріотичної діяльності. 

Так, Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2015-2019 рр. Міністерство освіти і науки України затвердило 26 березня 

2015 року. Даним документом передбачено декілька етапів впровадження 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Зокрема, у 2015 році 

створили нормативно-правове підґрунтя та інформаційно-методичне 

забезпечення для здійснення національно-патріотичного виховання. Також 

створено Центр патріотичного виховання, що функціонуватиме у 

підпорядкуванні МОН та інформаційний ресурс, присвячений національно-

патріотичній тематиці. 
На другому етапі (2016-2017 pp.) передбачається: розроблення програм, 

навчально-методичних посібників з предметів гуманітарно-соціального 
спрямування для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та вищих 
освітніх закладів, спрямованих на патріотичне виховання дітей та молоді; 
підготовка та видання науково-методичних посібників і методичних 
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рекомендацій з організації виховних заходів, роботи клубів, центрів 
патріотичного виховання. 

Упродовж 2018-2019 років має бути проведений моніторинг системи 
патріотичного виховання дітей та молоді за допомогою соціологічних опитувань, 
анкетування, психологічного тестування. Також планується провести науково-
методичні конференції, створити банк педагогічного досвіду, провести корекцію 
навчально-виховних впливів з урахуванням результатів моніторингу. 

У той же час з'являються й громадські ініціативи щодо патріотичного 
виховання дітей та молоді. Зокрема, громадська організація Інститут 
саморозвитку людини «Самріті» запропонувала навчальний посібник «Курс 
юного патріота», який пропонує доповнити класичні три компоненти 
навчального процесу (розвиваючий, навчальний, виховний) психологічно-
терапевтичною та емоційно-корекційною складовою, яка являє собою 
четвертий компонент, що, на переконання автора, є нагальною потребою у 
сучасній школі [2, с. 1]. 

Козацький оздоровчий військово-патріотичний наметовий табір 
«Хортицька Січ» продукує умови для прояву громадянськості, дозволяє 
підвищити рівень патріотизму, створює належні умови для гідного виконання 
суспільного, державного, військового обов’язку. Проект дає унікальні знання, 
вміння та навички, які сприяють формуванню у молоді відповідного рівня 
усвідомленості, відповідальності за власне життя та життя своєї країни, 
підвищують рівень популярності служіння в лавах Збройних сил України [3]. 

В контексті військово-патріотичного виховання варто згадати про 
національну скаутську організацію «Пласт», яка діє на теренах України понад 
100 років. Метою організації є сприяння всебічному патріотичному 
самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. «Пласт» 
виховує молодь на свідомих, відповідальних і повновартісних громадян 
місцевої, національної та світової спільноти, провідників суспільства, 
застосовуючи власну унікальну методику виховання [4]. 

Підводячи підсумки, хотілося б відзначити, що в рішенні проблем 
цивільно-патріотичного виховання сучасного покоління повинна в першу чергу 
брати участь сама молодь, усвідомлюючи всю важливість своєї участі в житті 
Батьківщини, любити, знати і поважати її культуру, традиції та історію. Однак 
направляти дії молоді в потрібне русло повинні як держава, так сім'я, школа і 
вуз. І їх основне завдання полягає у взаємодії з метою формування національної 
самосвідомості, громадянськості і патріотизму у сучасної молоді. 
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