
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА 

Сьогодні як ніколи, національно-патріотичне виховання дітей та молоді 

стає цілеспрямованим і комплексним процесом, в якому беруть участь органи 

державної влади, громадські організації, сім’я, освітні заклади, інші соціальні 

інституції щодо формування у молодого покоління високої патріотичної 

свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо 

свого народу, готовності до виконання громадянського обов’язку із захисту 

національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння 

становленню її як правової, демократичної, соціальної держави.  

Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є 

формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, 

Батьківщини, держави, нації. У цьому контексті ми маємо говорити і про 

вплив на патріотичне виховання мистецтва. 

Саме через усвідомлення різних видів і жанрів мистецтва досягаємо 

таких виховних завдань: 

 утвердження патріотичних цінностей, переконань і поваги до 

культурного, мистецького та історичного минулого України; 

 виховання поваги до державної символіки; 

 підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування 

ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя; 

 усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами 

людини та її патріотичною відповідальністю; 

 набуття дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі 

готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та 

способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, 

готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти 

відповідно до демократичних принципів; 

 формування толерантного ставлення до інших народів, культур і 

традицій; 



 утвердження гуманістичної моральності як базової основи 

громадянського суспільства; 

 культивування кращих рис української ментальності – 

працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного 

ставлення до природи тощо; 

 формування мовленнєвої культури; 

 спонукання зростаючої особистості до активної протидії 

українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму. 

З огляду на означене, учні сприймають, оцінюють, класифікують, 

інтерпретують твори мистецтва, готові до взаємодії, творчої співпраці.  

Почувши нову пісню про Україну, яку записала українська співачка 

Настя Каменських (https://fb.watch/bOPHBmVQPP/ ), ми створили фоторяд 

у презентації «Патріотичне виховання засобами мистецтва» до цього 

музичного кліпу. Фотоколажі висвітлюють глибину та змістовність тексту 

створеної пісні, показують стремління й віру в Перемогу України. 

«Про Україну» 

1. Загояться всі рани, 

Розчиниться вся кров, 

Колись мене побачиш  

Красивою і знов 

Я подарую чисте небо 

І прийде весна, 

Колись, коли закінчиться Війна 

Приспів:  

Тому що я – Україна,  

Я витримаю біль, 

Я захищу тебе від куль, 

Що в мене цілять звідусіль 
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Тому, що я сильна. 

Я подолаю все, 

Бо ти мене в своїх руках Несеш. 

2. Ви, голови поклавши, відправились у сни 

Коли назвуть Героями вас, ВИ, мої сини 

І зацвіте калина,  

Мов кров червоний мак, 

Згадає Батьківщина, 

Яким ти був, козак 

Вірю, 

З тобою я в наші сили.  

Свобода в серці, як крила 

І мир повернеться знов. 

Знаю, 

З тобою я все подолаю, 

Завжди добро перемагає 

І переможе любов. 

Приспів:  

3. Наші ангели нас захищають 

Від навали і тьми ворогів. 

Мої крила тебе обіймають, 

Мої руки в крові чужаків. 

Вони ніж нам встромили у спину, 

Увірвавшись нахабно вночі, 

Але стали ми за Україну єдині, 



Схрестивши у битві мечі. 

Відбудуємо все, 

Повернуться із далеких країв всі птахи, 

Очі твої мені посміхнуться, 

Засміються ще знов дітлахи. 

Сильна нація, вільна, єдина, 

Мирне небо, щасливе життя, 

Ми і є всі твої,  

Ми родина 

І нехай буде так, 

Буде так! 
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