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На сучасному етапі розвитку нашої країни гуманітарні науки мають свої 
гострі проблеми, які не втрачають своєї актуальності й одна з таких проблем, 
проблема морального розвитку людини, основним елементом якого є 
патріотичне виховання людини. Патріотизм – стрижнева якість людини. Сюди 
відноситься така важлива, на наш погляд, якість, як любов до Батьківщини. Ця 
якість зближує ціннісні орієнтації старшого та молодшого поколінь, що 
дозволяє зберегти історію держави та внести щось нове та актуальне в 
суспільне життя [1]. Виховання любові до Батьківщини – важливе завдання 
морального виховання покоління, що підростає. Виховання активної, діяльної 
любові до вітчизни та набуття досвіду патріотичної поведінки найлегше 
відбуваються в процесі поступового залучення людини до справ Батьківщини 
[2]. Не так важко виховати людину, яка здатна щиро захоплюватися 
навколишніми пейзажами, широтою народної душі, самобутністю 
національного мистецтва, сучасними досягненнями науки, техніки, спорту, 
тому що це й справді гідно захоплення. Людина, яка мислить патріотично, 
обговорює для себе будь-яке питання у зворотному порядку. Її перша думка: 
«Як відіб’ється подія на спільній справі, чи принесе вона користь 
Батьківщині?». І якщо людина вважає, що це «так», то значить її оцінка 
визначається незалежно від тих труднощів, які несе ця подія їй особисто. 
Людина торкається до мистецтва, вивчає історію країни й починає відчувати 
себе спадкоємцем героїчного минулого. Справжній патріот та громадянин 
відчуває потребу втручатися в життя та перебудовувати його згідно зі своїми 
ідеалами. Людина повинна вміти бачити зло та боротися з ним. Патріотичне 
мислення в поєднанні з активною життєвою позицією – це результат до якого 
повинна прагнути діяльність громадських організацій з питань патріотичного 
виховання [3]. Ми повністю в цьому погоджуємось. 

Таким чином, для того, щоб пробудити у молоді патріотичні почуття, їх 
необхідно знайомити з пам’ятками свого міста та краю, організовувати 
відвідування музеїв та краєзнавчих виставок. «Овійте душу дитини героїзмом 
та поезією, цим Ви виховаєте в ній самовіддане ніжне серце. Більше розповідей 
про героїв, народів, більше поезії та музики…», – говорив  П. Блонський. 
Виховання патріотичних почуттів починається з пробудження в молодої 
людини здатності захоплюватися красою громадського подвигу. 
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