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Національно патріотичне 

      виховання на уроках 

образотворчого мистецтва 

Мистецтво – величезна сила, здат-

на пробуджувати почуття 

гордості за людину. Треба, щоб це по-

чуття пробуджувалося й міцніло у 

зв’язку з патріотичними ідеями, суть 

яких розкривається в художніх 

образах»      В.Сухомлинський 

м. Бердянськ, 2015 

«Патріотичне виховання – це сфера 

духовного життя, яка проникає в усе, що 

пізнає, узнає, робить, до чого прагне, що 

любить і ненавидить людина, яка фор-

мується. Патріотизм як діяльна спря-

мованість свідомості, волі, почуттів, як 

єдність думки і діладуже тісно пов’яза-

ний з освіченістю, етичною, естетич-

ною, емоційною культурою, світогляд-

ною стійкістю, творчою працею»  

                                 В.Сухомлинський 



-  Робота з патріотичного виховання 
має проводитися комплексно, в єднос-
ті всіх його складників. Воно мусить 
стати засобом відродження націона-
льної культури, стимулом пробу-
дження таких моральних якостей, як 
совість, людяність, почуття власної 
та національної гідності. 

 Основні шляхи патріотичного вихо-

вання учнів засобами мистецтва:  

  знайомство учнів з творами мисте-

цтва, 

 визначення ролі творів мистецтва 

для учнів,  

 закріплення і поглиблення знань 

        отриманих  на  практиці. 

 Діяльності вчителя предметів галузі 

«Мистецтво» повинна бути спрямована 

на вирішення і реалізацію завдань патрі-

отичного виховання:  

 - утвердження в свідомості і почуттях 

особистості патріотичних цінностей, пе-

реконань і поваги до культури України;  

 - виховання поваги до державної символі-

ки;  

 - формування етнічної та національної 

самосвідомості, любові до рідної землі, 

держави, родини, народу;  

 - визнання духовної єдності населення 

всіх регіонів України, спільності культур-

но-мистецької спадщини минулого, су-

часності та майбутнього;  

 - формування толерантного ставлення до 

інших народів, культур і традицій тощо.  

Патріотичне виховання вчитель худож-

ньо-естетичних дисциплін має 

здійснювати шляхом залучення дітей до 

колективних форм роботи:  

 відвідування краєзнавчих музеїв, му-

зеїв народного побуту, музеїв сучасно-

го мистецтва, галерей ми-

стецтв ,виставок. 

 - планування, розроблення сценаріїв 

заходів разом із учнями: 

-мистецьких марафонів;  клубів 

(шанувальників українського живопису); 

вечорів-портретів ;тижнів української 

культури й мистецтва; дитячих художніх 

виставок ;зустрічей з людьми творчих про-

фесій: поетами, художниками, музиканта-

ми, співаками, народними умільцями 

тощо. 

 Відродження національних тра-

дицій,популяризація обрадів та зви-

чаїв. 

 


