
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
 

Система патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді в умовах модернізацій них 

суспільних змін : навчально-методичний посібник 

/ І. Д. Бех, К. О. Журба, В. А. Киричок та ін. – К. : 

Педагогічна думка. – 2011. – 240 с. 

 У даному посібнику висвітлено тенденції, 

підходи та принципи, мету й завдання патріотичного 

виховання дітей та учнівської молоді в умовах 

модернізацій них суспільних змін. Розглянуто 

сутність патріотизму, його прояви, а також форми і 

методи виховання цієї суспільно-моральної цінності у 

школярів відповідно до їхніх вікових особливостей. 

Обґрунтовано модель системи виховання патріотизму 

в позакласній діяльності ЗНЗ. 

 Посібник розрахований на вчителів, вихователів, класних керівників ЗНЗ, 

студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами патріотичного 

виховання. 

 

Ласкавцева Я. Д. Виховуємо на традиціях /                     

Я. Д. Ласкавцева. – Х. : Вид. група «Основа»,              

2016. – 125 с. – (Б-ка журн. «Початкове навчання та 

виховання»; Вип. 1 (145)). 

Посібник містить деякі теоретичні відомості 

щодо аспектів та специфіки патріотичного і 

громадянського виховання, методичні рекомендації 

про використання національно-культурних традицій 

українського народу у вихованні молодших школярів 

та практичні розробки уроків і виховних заходів 

відповідної тематики у 1–4-х класах.  

Для вчителів початкової школи. 

 

 

Національно-патріотичне виховання у викладанні 

біології / авт.-уклад. С. О. Пащенко. – Х. :                    

Вид. група «Основа», 2018. – 62, [2] с. : іл. – (Б-ка 

журналу «Біологія» ; Вип. 7 (187)). 

 Матеріал книжкового додатку містить м 

методичні рекомендації щодо впровадження концепції 

національно-патріотичного виховання на уроках 

біології та в позакласній роботі, перелік нормативних 

документів, конспекти уроків з використанням 

елементів національно-патріотичного виховання та 

розробки виховних заходів. 

 Для вчителів біології, класних керівників, 

студентів педагогічних навчальних закладів. 

 



Збірник диктантів із національно-патріотичної 

тематики Українська мова. 5–11 класи / упоряд.            

О. А. Бондаренко, О. О. Чмигова, О. В. Калюжна. – 

К. : Вид. дім «Перше вересня», 2015. – 96 с. – 

(Бібліотека «Шкільного світу»). 

 Збірник містить диктанти з української мови для 

5–11 класів. Запропоновані тексти сприятимуть 

формуванню національно-патріотичних та моральних 

цінностей учнів. Критерії оцінювання допоможуть 

об’єктивно проаналізувати підготовку учнів, оцінити 

якість їхніх знань, рівень сформованих 

компетентностей та компетенцій. 

 Збірник розрахований на вчителів-словесників, 

методистів, студентів філологічних вищих педагогічних навчальних закладів, 

слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

 

Виховуємо маленьких патріотів : Навчально-

методичний посібник. Ч. І / Укладачі :                       

Є. Ф. Ковтун, Л. Б. Міщенко. – Суми : Ніко, 2015. 

– 88 с. 

 Навчально-методичний посібник висвітлює 

теоретичні та методичні аспекти патріотичного 

виховання дітей дошкільного віку. Подано витяги з 

нормативних документів щодо проблеми, відомості з 

історії української національної символіки, 

методичні поради щодо організації роботи з дітьми. 

 Посібник розрахований на фахівців дошкільної 

освіти: вихователів, вихователів-методистів, 

керівників дошкільних навчальних закладів та 

навчально-виховних комплексів, а також студентів педагогічних вищих 

навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Дошкільне виховання». 

 

Виховуємо маленьких патріотів : Навчально-

методичний посібник. Ч. ІІ / Укладачі :                       

Є. Ф. Ковтун, Л. Б. Міщенко. – Суми : Ніко, 2015. – 

80 с. 

Навчально-методичний посібник висвітлює 

теоретичні та методичні аспекти патріотичного 

виховання дітей дошкільного віку. Подано витяги з 

нормативних документів щодо проблеми, відомості з 

історії української національної символіки, методичні 

поради щодо організації роботи з дітьми. 

 Посібник розрахований на фахівців дошкільної 

освіти: вихователів, вихователів-методистів, 

керівників дошкільних навчальних закладів та 

навчально-виховних комплексів, а також студентів педагогічних вищих 

навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Дошкільне виховання». 

 


