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Патріотизм - це якість особистості, що 
характеризує вищий ступінь її 
духовного розвитку й самосвідомості, 
що виражається в ціннісному ставленні 
до своєї Батьківщини, її історії, мови 
культури й готовності до самопожертви 
в ім'я інтересів 
 Батьківщини.  

   



Патріотичний напрямок у вивченні іноземної 
мови на базовому рівні 

 середньої загальної освіти спрямовано на 
досягнення наступних цілей: 

  розвиток іншомовної комунікативної 

компетенції (мовний, соціокультурний, 

компенсаторний, учбово-пізнавальний);  

 розвиток і виховання здатності й готовності до 

самостійного, безперервного вивчення 

іноземної мови, подальшої самоосвіти, 

пізнавання інших національних культур;  

 розвитку особистості;  

 формування якостей громадянина і патріота.  



Мета патріотичного виховання на уроках іноземної мови - 
виховання почуття добра й поваги один до одного, 
позитивного ставлення до народу, що говорить іноземною 
мовою, його культури, зберігаючи повагу до свого народу, 
любові до Батьківщини й рідної мови та віри в майбутнє своєї 
країни.  
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  
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Пошук “свого” 
у чужій 
культурі 

Визначення 
труднощів у 
змісті іншої 

культури 



ЕТАПИ  
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

І 
• Формуванням родинних почуттів до своєї сім’ї, 

матері, батька, бабусі, дідуся, родичів 

ІІ 

• Виховання любові до своєї малої батьківщини - 
села, міста, учнівського колективу, місцевих 
традицій, до історії 

ІІІ 

• Формування власне патріотизму, виховання любові 
до України як своєї Батьківщини та до культури 
країни мову, яку вивчають здобувачі освіти 



НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

І ЕТАП 

 

- “Сім’я” 

- “Свята і 
традиції”  

ІІ ЕТАП  

 

 

- символіка України 

- територія України 

- звичаї українців  

 

- Київ 

- рідне місто (село) 

- визначні місця 

 

- визначні історичні події на Україні 

- видатні митці України 

 

- природа України 

- екологічний стан України 

- розвиток науки і техніки в Україні 

ІІІ ЕТАП  

 

- “Політична 
система 
України”  



БІНАРНИЙ УРОК  З АНГЛІЙСЬКОЇ  ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ  



 УРОК-КОНФЕРЕНЦІЯ  



 УРОК-ПОДОРОЖ  



ГОДИНИ 
СПІЛКУВАННЯ 



 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 



Учітеся, брати мої,  
Думайте, читайте,  

І чужому научайтесь,  
Й свого не цурайтесь.   

Т.Г. Шевченко  


