
Виховуємо патріота демократичної держави. 

 

Я-українець, і це звучить гордо! 

 

Одним із пріоритетних завдань Державного навчального закладу «Березанський 

професійний аграрний ліцей» є патріотичне виховання молодого покоління.   

Метою патріотичного виховання учнівської молоді є становлення громадянина-

патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну, 

демократичну, правову, соціальну, державу, забезпечувати її національну безпеку, знати 

свої права та обов’язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського 

народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві. 

 

НОРМАТИВНА БАЗА З ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Організація патріотичного виховання в ліцеї здійснюється відповідно до 

нормативних документів:  

1. Конституції України; 

2. Закону України від 23.03.1996 р. № 100/96-ВР «Про освіту» (зі змінами і 

доповненнями). 

2. Закону України «Про Збройні Сили України»; 

3. Закону України від 25.10.2002 р. № 948 «Про Концепцію допризовної підготовки 

і військово-патріотичного виховання молоді» 

4. Указу Президента України від 27.04.99 р. «Про заходи щодо  розвитку 

духовності, захисту моралі, формування здорового способу життя громадян»; 

5. Постанови Кабінету Міністрів України від 15.09.1999 р. № 1697 «Про 

затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування 

здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад 

суспільства»; 

6. Наказу департаменту освіти і науки, Міністерства освіти і науки України від 

13.12.2013 р. № 405 «Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних 

закладах області» 

7. Постанова Кабінету Міністрів України  від 25.02.2004 року № 1/9-86 «Про 

посилення уваги до використання державної символіки у дошкільних. загальноосвітніх, 

професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах» Методичний лист 

Міністерства освіти і науки України. 

 

Системи національно-патріотичного виховання молоді ліцею реалізується 

шляхом таких виховних завдань: 

–забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні 

відповідно до її інтересів та можливостей; 

–виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, 

державної символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь; 

–сприяння набуттю учнями соціального досвіду, успадкування  

духовних та культурних надбань українського народу;  

–формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як 

духовного коду нації; 

–формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, 

національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української 

Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії 

українського народу та кращих зразків культурної спадщини; 

– відновлення і вшанування національної пам’яті; 

–утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська 

в українській історії, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів 



свободи та державності України і її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького 

війська, військ Української народної республіки, Січових стрільців, Української 

повстанської армії до часів незалежності;  

–формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання 

громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів 

та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної 

та військової служби; 

–відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили 

військово-патріотичного виховання учнівської молоді; 

–забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей 

похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;  

–консолідація діяльності органів державного управління та місцевого 

самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-

патріотичного виховання; 

–сприяння діяльності організацій, клубів та осередків громадської активності, 

спрямованих на  патріотичне виховання молоді; 

–підтримання кращих рис української нації — працелюбності, прагнення до 

свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини; 

–створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, 

високої мотивації до навчання та праці як основи конкурентоспроможності громадянина, 

а відтак, держави,    

–сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я; задоволення 

естетичних та культурних потреб особистості; 

–виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, 

бездуховності, антигромадської діяльності; 

–реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання. 

 

 


