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виховання 
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Національно-патріотичне 
виховання це:

• інструмент грома-
дянської єдності на основі
національно-патріотичних
та демократичних ціннос-
тей;

• частина національної
безпеки та обороно-
здатності держави.



Національно-патріотичне 
виховання сьогодні:

• відсутність кваліфікованого
кадрового потенціалу в державних
органах.

• відсутній єдиний ефективний загальнодержавний підхід;

• недостатня законодавча та нормативно-правова врегульованість;

• низький рівень матеріально-
технічного забезпечення та розвитку
інфраструктури;



Проблеми, які потребують розв’язання:

• наявність у суспільній свідомості неподоланих негативних
наслідків, викликаних століттями бездержавності, тоталітарною
добою, голодоморами, репресіями;

• протилежні погляди на минуле і майбутнє нації, шляхи її
подальшого поступу;

• маніпулювання суспільною свідомістю, продукування ціннісної
дезорієнтації;

• підґрунтя для невиправданої фрагментації, просування
несумісних із незалежністю держави місцевих ідентичностей,
міжрегіональних, міжетнічних, мовних конфліктів;

• маргіналізація духовно-культурного простору, історичної
пам'яті.



Аналіз причин виникнення проблем

Об’єктивні причини:

1) пряма загроза втрати державної незалежності та
наявність груп здійснення негативного інформаційно-
психологічного впливу на населення України;

2) неподолані негативні наслідки послідовної
етномаргіналізації українців та імперсько-тоталітарного
впливу на українське суспільство;

3) нерозвиненість інститутів громадянського суспільства
національно-патріотичного спрямування.



Суб’єктивні причини:

незадовільний рівень виконання нормативно-правових
актів, покликаних сприяти національно-патріотичному
вихованню, особливо ст. 11 Конституції України;

відсутність загальнодержавної політики, довгострокового
плану дій та комплексу взаємопов'язаних завдань і
заходів у сфері національно-патріотичного виховання;

відсутність ефективних державних механізмів підтримки
національно-патріотичних громадських ініціатив.



Тому перед Україною зараз стоїть завдання
швидкого і якісного відродження національно-
патріотичного виховання.

Реалізація завдань можлива шляхом
ухвалення Державної цільової соціальної
програми національно-патріотичного виховання
на 2016 – 2020 роки.



Мета Програми – створення та розвиток
загальнодержавної комплексної системи
національно-патріотичного виховання на
основі:

формування й утвердження принципів любові та
гордості за власну державу, її історію, мову, культуру,
науку, спорт;

національних і загальнолюдських цінностей;

усвідомлення громадянського обов’язку;

зміцнення якостей патріота України як світоглядного
чинника, спрямованого на розвиток успішної країни та
забезпечення власного благополуччя в ній.



Варіанти розв'язання проблеми:

1. Інерційний: 2. Актуалізований
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Актуалізований варіант ґрунтується на основі:

• національної самобутності українського народу;

• популяризації української мови;

• героїчної боротьби українського народу за територіальну
цілісність та державний суверенітет України;

• досягнень нашого народу, його інтелектуальних та духовних
здобутків;

• відновлення традицій національно-визвольних змагань та
підвищення престижу військової служби;

• шанобливого ставлення до
жертв окупаційних режимів в
Україні;

• української самоідентифікації
та ціннісних орієнтацій дітей та
молоді.



Пріоритетні напрями реалізації 
Концепції Державної програми:

1. Розроблення та удосконалення нормативно-правової бази у
сфері національно-патріотичного виховання.

2. Активізація діяльності органів державної влади, місцевого
самоврядування та громадських організацій у сфері
національно-патріотичного виховання.

3. Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного
виховання.

4. Формування науково-теоретичних і методичних засад
національно-патріотичного виховання.

5. Співпраця органів державної влади, місцевого
самоврядування з громадськими об'єднаннями в напрямі
національно-патріотичного виховання.



Очікувані результати виконання Програми:

• створення та розвиток ефективної системи національно-
патріотичного виховання;

• формування та утвердження української громадянської
ідентичності, патріотизму та національно-патріотичної свідомості
населення України, особливо дітей та молоді;

• розвиток інститутів громадянського суспільства національно-
патріотичного спрямування;

• соціально-економічне, духовне та
культурне зростання держави,
підвищення рівня національної
безпеки.

• збільшення на 20 % чисельності молоді,
залученої до процесу національно-
патріотичного виховання;



Оцінка фінансових, матеріально-технічних, 
трудових ресурсів

Видатки на реалізацію Програми здійснюватимуться за
рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та
інших незаборонених законодавством джерел.

Функції державного координаційного центру
міжсекторальної співпраці здійснюватиме орган,
визначений Кабінетом Міністрів України.



Дякуємо за увагу!


