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ФОРМУВАННЯ У МОЛОДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 

ТА САМОСВІДОМОСТІ ЯК ОСНОВА ВИХОВАННЯ 

У статті розглядається формування у молоді національної 

свідомості та проблеми соціально-економічного становища 

українського суспільства. Запропоновані кроки для подолання ціх 

проблем. 
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Проблеми соціально-економічного становища українського 

суспільства на сучасному етапі, зниження рівня життя більшості 

населення негативно вплинули на моральні цінності підростаючого 

покоління. Рівень масової культури досить низький. Культ насилля і 

розпусти практично заполонив наші екрани, де мало не на кожному 

каналі ми можемо побачити аморальні чи агресивні сцени. Зарубіжні 

фільми часто пропагують західну систему цінностей, виховувуючи у 

молоді культ споживацтва, прагнення до насолоди, вседозволеності.  

На наших очах виростає покоління молодих людей позбавлених 

почуття національної гідності, гордості, якому насаджується 

безкультур’я, нівелюється совість, деградується мораль, честь, 

справедливість та меркантилізм, манкурство. "Педагогічна драма 

виховання, – за висловом академіка С.І. Гончаренка, – стрімко 

перетворюється на загальнонаціональну трагедію". [1]. Ці проблеми є 

серйозними загрозами національній безпеці України. 

Дані соціологічних досліджень засвідчують, що рівень патріотизму 

українських громадян єнедостатньовисоким. Подібну тенденцію ми 

спостерігаємо і у молоді.  

У цих умовах постає необхідність розв’язання на державному рівні 

найгостріших проблем, пов’язаних з вихованням патріотизму та 

формування національної свідомості населення України як основи 

консолідації суспільства і зміцнення держави. В Стратегії національної 

безпеки України зазначається, що заради консолідації українського 

суспільства слід поширювати серед різних соціальних, вікових, освітніх, 

культурних верств Українського народу ідею спільності історичної долі, 

переваг тісної співпраці і взаємодопомоги, безпосередньої залежності 

успішності кожного громадянина України від рівня єдності українського 

суспільства, що сприятиме формуванню національної ідеї в її 

широкому,світоглядномурозумінні. 

Але особливу увагу потрібно приділяти саме молоді. Патріотичне 



  

виховання молоді сьогодні є одним з найголовніших пріоритетів 

гуманітарної політики в Україні, важливою складовою національної 

безпеки України. Ставлення владної еліти до виховання молоді на 

кращих зразках історії рідного народу, його досвіду, традицій, освіти та 

культури, вищих християнських ідеалів, є лакмусовим папірцем її 

справжніх намірів у будівництві соборної самостійної держави 

національного типу.  

Метою національно-патріотичного виховання є формування у 

молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття любові до 

України, пошани до видатних вітчизняних історичних діячів, готовності 

до виконання громадянських і конституційних обов'язків. Патріотичне 

виховання включає у себе соціальні, цільові, функціональні, 

організаційні та інші аспекти. Головною складовою патріотичного 

виховання є формування у молоді любові до рідної країни, що 

здійснюється в першу чергу сім’єю, безпосереднім соціальним 

оточенням через передавання певних культурних традицій, звичаїв, 

обрядів, вірувань. Значну увагу патріотичному вихованню молоді 

приділяють органи державної влади, які здійснюють його переважно 

через формування готовності до захисту Вітчизни, поваги до до чинного 

законодавства та засад демократичної, правової держави, поваги до 

української історії, видатних пам’яток культури.  

Виховання молоді на кращих прикладах життя борців за 

становлення української державності є одним з найбільш важливих 

шляхів формування історичної пам’яті. Патріотичне виховання молоді 

сприяє конструюванню національного історичного наративу через 

донесення до молоді правдивої інформації про героїчне минуле 

українського народу та звільненню історії від ідеологічно заангажованих, 

а то й відверто маніпулятивних трактувань радянсько-імперської доби. 

Організовуючи виховну роботу з патріотичного виховання, 

потрібно враховувати, що в Україні історично склався широкий спектр 

регіонально-політичних та регіонально-культурних відмінностей, існує 

неоднозначне ставлення населення до багатьох подій минулого та 

сучасності. Cаме патріотизм, громадянськість повинні об’єднувати 

українців, зберегти те, що протягом століть було нашою метою, – 

незалежну державу. Одним із важливих об’єднавчих чинників у 

суспільстві може слугувати збереження культурної та історичної 

спадщини, що підтверджується даними соціологічних досліджень. 

Одним з перших законодавчих актів з питань патріотичного 

виховання став Указ Президента від 27 квітня 1999 року № 456 «Про 

заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування 

здорового способу життя громадян», на підставі якого Постановою КМУ 

від 15 вересня 1999р. № 1697 була затверджена «Національна програма 

патріотичного виховання громадян, формування здорового способу 

життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства». 

Одним з головних завдань цієї програми було забезпечення формування 



  

та розвитку у молоді загальнолюдських та національних цінностей. 

Програма передбачала реалізацію ряду заходів, спрямованих на фізичне 

та духовне гартування молоді.  

Питання патріотичного виховання української молоді декларуються 

у відповідних правових актах Верховної Ради України, зокрема у 

Постанові ВРУ N 865-IV «Про заходи Кабінету Міністрів України щодо 

захисту національних інтересів держави у сферах національно свідомого 

і патріотичного виховання молодого покоління та забезпечення умов 

його розвитку» від 22.05. 2003 та Законі України «Про загальнодержавну 

програму підтримки молоді на 2004-2008 роки» (№1281-ІV від 

18.11.2003р.). Але через відсутність конкретних механізмів її реалізації 

та неналежний контроль за її виконанням, програма не була реалізована у 

повній мірі.  

У зарубіжних країнах патріотичне виховання є невід’ємною 

складовою гуманітарної безпеки держави. Там значну увагу приділяють 

факторам, які впливають на відчуття патріотизму: мові, державним 

символам, національній аудіо-відео та друкованій продукції, 

національним героям, національним подіям, нормам поведінки 

керівництва країни, культурі та звичаям народу, системі державної 

пропаганди. 

Наприклад у США для пропаганди дуже активно використовують 

державний прапор. У Франції та Німеччині законодавство жорстко 

регламентує використання іноземних мов та аудіо-візуальної продукції 

на іноземній мові. В Данії виписані етичні стандарти суспільства. В 

багатьох країнах живуть по заповідях з Біблії та Корану. У Китаї, 

Північній Кореї та В’єтнамі активно просувається жорстка державна 

пропаганда. 

Сусідня країна – Польша має значні напрацювання у сфері 

патріотичного виховання населення. Зокрема польським урядом 

розроблена і реалізується програма, яка має назву «Патріотизм 

завтрашнього дня». Відповідно до неї у різних містах Польщі місцева 

влада влаштовує дні національного прапора.У агітаційних роликах на 

телебаченні та на радіо лунають пісні, які обіцяють, що Польща 

перетвориться на державу, що базуватиметься на принципах 

верховенства права, солідарності та справедливості. Програма 

спрямована здебільшого на молодих людей, яких закликають залишатися 

на Батьківщині і будувати тут своє майбутнє. Патріотичне виховання у 

Польші розпочинається з дошкільного віку. Дітей ще з садочка вчать, як 

виглядає прапор, вчать національного польського гімну, виховують у них 

локальний патріотизм. Дошкільнят водять по музеях рідного міста, 

показують пам’ятники, знайомлять з місцевими героями, з місцевими 

традиціями. Дитину вчать розуміти, ким вона є, пізніше її почуття 

патріотизму розширюється до містечка, згодом до воєводства, і врешті – 

до держави загалом. 



  

Основними державними інституціями, що забезпечують питання 

формування і реалізації державної політики у сфері патріотичного 

виховання молоді є Міністерство освіти та науки, Міністерство у справах 

сім’ї, молоді та спорту, РНБО України, Міністерство оборони, Інститут 

проблем виховання Академії педагогічних наук України та інші.  

Значну роботу по реалізації патріотичного виховання молоді 

проводить Міністерство освіти та науки. В Національній доктрині 

розвитку освіти (затверджена Указом Президента №347 від 17.04.2002) 

зазначається, що національне виховання є одним із головних пріоритетів, 

органічною складовою освіти. Його основна мета - виховання свідомого 

громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої 

культури міжнаціональних взаємовідносин. Одним із шляхів 

забезпечення патріотичного виховання в школі є створення відповідних 

навчальних програм з предметів гуманітарного циклу (Історія, Людина і 

світ), які б відображали основні етапи становлення української 

державності та висвітлювали життя та діяльність видатних українських 

діячів. Особлива увага приділяється викладанню історичних дисціплін, 

так як саме через них здійснюється конструювання національного 

історичного наративу через докорінне оновлення поглядів на минуле 

України та звільнення його від стереотипів та міфів радянсько-імперської 

доби. За 25 років незалежності видано багато навчально-методичної 

літератури з історії України, що є значним позитивним досягненням. 

Хоча якісне наповнення підручників з історії України не завжди 

відповідає високим навчальним та виховним вимогам. Зокрема за 

підсумками Робочої наради з моніторингу підручників історії України 

для середніх шкіл було зазначено, що підручники «не відповідають ні 

державному стандартові, ні сучасному станові історичної науки, ні 

потребам суспільства» [8, 34].  

Досить цінним і корисним в контексті патріотичного виховання 

української молоді було б створення нового дизайнерського оформлення 

палітурок підручників і зошитів. При цьому іноді варто звертатися до 

досвіду радянських часів. Як ми пам’ятаємо, в той час на багатьох 

зошитових палітурках можна було побачити графічний малюнок з 

написом, які несли в собі певне інформаційне та ідеологічне наповнення. 

Наприклад на палітурці зошита був намальований Кремль і підпис 

«Москва – столица нашей родины, Кремль» або портрет з написом 

«Михаил Ломоносов, русский ученый» та інші. То чому б нашим 

видавництвам при підтримці Міністерства освіти та науки України не 

перейняти ці позитивні ідеї і не випускати зошити з малюнками і 

написами про визначні історичні події та про найбільш видатних 

українців. Таким шляхом можна було б ненав’язливо і швидко 

познайомити українців з усіма достойними гетьманами України, 

київськими князями, гетьманськими столицями, представниками уряду 

УНР, історичними пам’ятками України, тощо.  



  

Патріотичне виховання у школі також здійснюється через систему 

позакласних заходів, зокрема організовуються табори патріотичного 

спрямування, здійснюються екскурсії по «місцях пам’яті», проводяться 

відповідні науково-практичні конференції, реалізуються дослідно-

експериментальніроботи.  

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №286 від 

06.04.2007 була розроблена програма проведення комплексних 

навчально-тематичних екскурсій з учнівською та студентською молоддю 

«Моя країна – Україна» (з відвідуванням визначних краєзнавчих, 

географічних, історичних, етнографічних об’єктів).  

В цілому слід відзначити, що хоча органами державної влади й 

проводиться певна робота у плані здійснення патріотичного виховання 

молоді, але існує ряд значних проблем у даній галузі. Зокрема до цього 

часу не прийнятий законопроект про патріотичне виховання молоді. 

Кожна з державних інституцій реалізує свою концепцію патріотичного 

виховання, що не завжди узгоджується з іншими державними 

структурами та неурядовими організаціями, що здійснюють подібну 

роботу. Відсутня Загальнодержавна програма патріотичного виховання 

молоді, не визначена інституція, яка б здійснювала кооординацію 

діяльності всіх структур у забезпеченні патріотичного виховання. Не 

налагоджена ефективна взаємодія органів державної влади з 

громадськими організаціями. Також потрібно відмітити низький рівень 

інформаційно-пропагандистське забезпечення патріотичного виховання 

молоді. В ЗМІ досить мало матеріалів які б висвітлювали героїчні 

сторінки української історії, на яких молоді могла б вчитися, на багатьох 

програмах транслюються передачі, що відображають імперське минуле 

Російської Федерації. Подібні тенденції спостерігаються і у 

вітчизняняному кінопрокаті, який заповнений здебільшого російськими 

та американськими фільмами, які пропагують цінності зарубіжних країн. 

На жаль фільмів вітчизняного виробництва, які б виховували молодь на 

кращих зразках української історії на сьогодні досить мало. 

Для подолання вищезазначених проблем потрібно здійснити ряд 

наступних кроків, зокрема: 

Удосконалити нормативно-правову базу патріотичного виховання 

молоді шляхом розробки і затвердження Загальнодержавної концепції 

національно-патріотичного виховання молоді та інших відповідних 

нормативно-правових документів; 

Створити єдиний координаційний центр під патронатом 

Президента України для забезпечення ефективного здійснення 

патріотичного виховання молоді з залученням представників відповідних 

міністерств та відомств, громадських організацій, ЗМІ  

Сприяти посиленню співпраці органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями національно-

патріотичного спрямування.  



  

Створити механізми економічного стимулювання суб’єктів 

підприємницької діяльності, які здійснюють підтримку заходів 

неурядових організацій, спрямованих на патріотичне виховання молоді. 

Розробити та реалізувати місцеві і галузеві програми патріотичного 

виховання молоді центральними й місцевими органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування.  

Активізувати інформаційно-пропагандистське забезпечення 

патріотичного виховання молоді шляхом розроблення рекомендацій 

щодо посилення патріотичної спрямованості програм радіомовлення та 

телебачення, матеріалів друкованих засобів масової інформації. 

Здійснити підтримку виробництва вітчизняної кінопродукції, 

видання творів, постановки спектаклів, спрямованих на патріотичне 

виховання підростаючого покоління.  
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Н. М. Сидоренко Н. Д. Аль-Хамадані Формування у молоді 

національної свідомості та самосвідомості  як основа виховання 

У статті розкриті гострі  проблеми соціально-економічного 

становища українського суспільства на сучасному етапі та шляхи 

подолання цих проблем. Надається порівняльний аналіз реалізації 

національно-патріотичного виховання в зарубіжних країнах та України. 

Представлени приклади реалізації національно-патриотичного виховання 

на позакласних заходах у навчальних закладах.Охарактеризовані корисні 

приклади виховання молоді любові до Батьківщини. Розкриті шляхи 

патріотичного виховання в школі. Висвітлина робота телебачення в руслі 

патріотичного виховання майбутнього покоління. Розкриті кроки 

подолання проблем, які є у нашій державі. 

Ключові слова:молодь, патріотичне виховання, позакласні заходи, 

кроки, проблема. 

 

Н. М. Сидоренко Н. Д. Аль-Хамадане Формирование у молодежи 

национального сознания и самосознания как основа воспитания 

http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=399
http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=321


  

В статье раскрыты острые проблемы социально-экономического 

положения украинского общества на современном этапе и пути 

преодоления этих проблем. Предоставляется сравнительный анализ 

реализации национально-патриотического воспитания в зарубежных 

странах и Украине. Представлены примеры реализации национально-

патриотичного воспитания на внеклассных мероприятиях в учебных 

закладах.Охарактеризовани полезные примеры воспитания молодежи 

любви к Батькивщини.Розкрити пути патриотического воспитания в 

школе. Висвитлина работа телевидения в русле патриотического 

воспитания будущего поколения. Раскрыты шаги преодоления проблем, 

которые есть в нашем государстве. 

Ключевые слова: молодежь, патриотическое воспитание, 

внеклассные мероприятия, шаги, проблема. 

 

 

N. M. Sydorenko N. D. Al-Hamadani Formation of the youth national 

consciousness and identity as the basis of education 

The article revealed acute problems of socio-economic status of 

Ukrainian society at the present stage and ways of overcoming these problems. 

Available comparati ve analysis of the implementation of national-patriotic 

education in foreign countries and Ukraine. Presented examples of national 

patryotychnoho education in extracurricular activities in schools 

zakladah.Oharakteryzovani examples, education of young people love to 

Batkivschyny.Rozkryti ways patriotic education in school. Vysvitlyna 

television work in line with the patriotic education of the future generation. 

Disclosed steps to overcome the problems that are in our country. 

Keywords: youth, patriotic education, extracurricular activities, steps 

problem. 
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