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У різні часи та епохи, в усіх цивілізованих державах сім’я, школа, сус-
пільство ставили перед собою завдання виховати громадянина, патріота своєї 
країни. Суверенній Україні потрібні громадяни, які мають глибоко усвідомлену 
життєву позицію. В умовах становлення української держави патріотичному 
вихованню належить пріоритетна роль. 

Представлена програма виховної роботи є розробкою циклу позаурочних 
заходів, об’єднаних спільною метою: виховання патріотизму як духовно- 
моральної та соціальної цінності. Завданням програми є формування у дітей 
самосвідомості, поваги до мови, законів та державних символів, готовності 
любити і захищати Україну, працювати на благо свого народу та Батьківщини, 
підносити її міжнародний авторитет.

Учні збагатять знання про рідну землю і місто, розширять уявлення про 
народознавчі традиції, історію і культуру України, ознайомляться з ідеями 
гуманізму і толерантності.

Програма складається з трьох розділів: 
 ¾ Наша Вітчизна — Україна. 
 ¾ Славутич — краса і велич мого краю, тебе всім серцем я кохаю. 
 ¾ Буду гідним скрізь і всюди, щоб нести вам радість, люди!

До кожного розділу у вигляді таблиці пропонується перелік орієнтовних 
тем заходів, їх короткий зміст, а також термін і тривалість проведення.

Змістом програми передбачено використання різноманітних форм робо-
ти, таких як бесіди, колективні творчі проекти, екскурсії, практичні заняття, 
свята та ін.

Програма розрахована на один рік для дітей молодшого, середнього 
та старшого шкільного віку. Її реалізація здійснюється у співпраці з соціально- 
психологічною службою.

Рекомендовано класним керівникам, педагогам-організаторам, психологам.
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