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К  ВОПРОСУ О  ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМА 

В  УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В  ЕС 

 

Актуальность патриотического воспитания граждан обусловлена 

процессом  консолидации и развития украинского общества, 

современными  задачами, которые стоят перед Украиной и требуют 

совершенствования  всей  системы национально-патриотического 

воспитания. 

Патриотическое воспитание молодого человека является 

главнейшим приоритетом молодёжной политики в Украине. В 

государственном  бюджете Украины на патриотическое воспитание 

выделено два миллиарда гривен. Оно остаётся первоочередной задачей, 

как для государства, так и для всей системы образования в целом. 

Основным документом в этом плане является Указ Президента П.А. 

Порошенко от 13.10.2015 года «О Стратегии национально-

патриотического воспитания детей и молодежи на 2016–2020 годы», где 

он подчеркнул, что Стратегия национально-патриотического воспитания 

является дорожным указателем для всех органов власти, институтов 

гражданского общества. Гражданин–патриот  должен воспитываться на 

примерах борьбы украинского народа за независимость, суверенитет, 

территориальную целостность нашего государства. Президент выразил 

уверенность, что реализация основного положения Стратегии будет 

способствовать национальному возрождению и защите европейского 

вектора Украины. Стратегия национально-патриотического воспитания на 

2016–2020 годы  направлена  на  формирование  духовности, любви к 

Родине, моральности, толерантности, уважения к национальным 

достижениям украинцев, наследованию наилучших примеров мужества, 

борьбы за свободу и  независимость Украины. Целью патриотического 

воспитания является становление гражданина-патриота как 

высокоморальной личности, которая чтит украинские традиции, духовные 

ценности, владеет глубокими знаниями и способна реализовать свой 

потенциал в  условиях современного общества; готового преданно строить 

Украину как суверенное, независимое, демократическое, правовое, 
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социальное государство, обеспечивать её  национальную безопасность, 

знать свои права и обязанности и цивилизованно отстаивать их. 

Быть патриотом – естественная потребность, реализация которой 

выступает как условие духовного развития человека, утверждение 

гуманистического образа жизни, осознание своей исторической, 

культурной, национальной и духовной принадлежности к Украине, 

понимание демократических европейских перспектив её развития в 

современном мире. 

Наша Родина переживает сложное время: идут военные действия в 

восточной её части. Эта ситуация заставляет жителей Украины стать 

настоящими патриотами:  вышиванки стали современными и модными не 

только на Украине, но и далеко за её пределами. Гимн Украины стал 

любимой мелодией, с которой начинается и заканчивается день, цвета 

государственного флага – любимыми цветами модельеров, стилистов, 

фотографов, дизайнеров. За последние три года украинцы стали больше 

гордиться своей страной, её историей, традициями, отечественным 

искусством. По данным социологической  группы «Рейтинг» 82 процента 

украинцев считают себя патриотами. Будущее Украины зависит от 

готовности молодёжи к защите своей Родины. Растёт число 

контрактников: сейчас их в украинской армии более семидесяти тысяч, 

что говорит о высокой степени патриотического настроя. 

Патриотизм сегодня – это итоговое эмоциональное состояние души 

человека, складывающееся на основе отношения к Родине и государству, 

малой Родине, где родился и вырос и большой – Отечеству. Патриотизм – 

это не только любовь, но ещё и гордость за своё государство, гордость – 

как эмоционально насыщенное состояние сознания, рационально 

анализирующее его успехи в различных сферах общественной жизни. Это 

и чувство горячей сопричастности ко всему происходящему у нас, и 

чувство личной ответственности за это, и желание внести личный вклад, 

который поможет Украине уверенно войти в семью цивилизованных 

процветающих народов Европы. Первые шаги уже сделаны: в мае этого 

года ЕС проголосовало за безвиз для нашей страны.  

Патриотическое воспитание включает в себя социальные, 

функциональные, организационные аспекты, владеет высоким уровнем 

комплексности, то есть, охватывает все стороны жизни: правовую, 

социально-экономическую, политическую, духовную, педагогическую; 

опирается на образование, культуру, историю, государство и право. 

Патриотическое воспитание должно осуществляться на основе концепций, 

разработанных ведущими учёными с учетом международного опыта 

успешных демократических государств. 
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ФЕНОМЕН «СОЦИАЛЬНОГО БЕЗУМИЯ» В УКРАИНСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 

Ослабление культурных ценностей и норм, отсутствие четкой 

моральной регуляции поведения индивидов в украинском обществе 

выражается проявлением аномии, ксенофобии, массовой агрессии, 

дезорганизованности. Сегодняшнее украинское общество можно 

охарактеризовать как нестабильную социальную систему, в которой 

жизнедеятельность людей основана на аффективных, когнитивных и 

моральных особенностях сознания и поведения. Такое общество является 

дезорганизованным, а значит, в нем происходит частая смена ценностей-

целей. Ценности-цели, определяются как убеждения человека в том, что 

конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней 

стремиться. Ценности-цели определяют для человека смысл его жизни, 

указывают, что для него особенно важно и значимо (М. Рокич). Частая их 

смена  вызывает неопределенность, которая выражается в 

деморализованности. Людям с высоким уровнем деморализованности 

свойственны агрессивные настроения и ориентация на экстремистские 

акции, также необходимо отметить существование связи между 

названными видами поведений и уровнем аномической 

деморализованности. Украинские социологи Е.И. Голова и Н.В. Панина 

закономерно обозначили его как всеобщее безумие или «социальное 

безумие», рассматривая современную общественную ситуацию 

относительно «социального безумия» социологи объясняли 

патологические явления в изменяющемся обществе на основе анализа 

социопатий как специфической формы социальной патологии 
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