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Актуальність досвіду роботи колективу ДНЗ «Одеське вище
торгівлі

та технологій

харчування»

щодо

професійне училище

національно-патріотичного

виховання

зумовлюється процесом становлення України як єдиної політичної нації.
Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу в
ДНЗ «ОВПУТТХ»
Національно-патріотичне виховання учнів в училищі забезпечує на всіх етапах
навчання всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, розвиток її
здібностей та обдарувань, збагачуючи таким чином інтелектуальний потенціал учнів, їх
духовність і культуру, виховує громадянина України, здатного до самостійного
мислення, суспільного

вибору й діяльності,

спрямованої на процвітання своєї

Батьківщини.
В основу патріотичного виховання покладено історичні й культурні цінності,
традиції та звичаї народу, значення яких зростає за умов європейської інтеграції України.
Патріотичне виховання - процес безперервний. Всі учасники навчально-виховного
процесу ДНЗ «ОВПУТТХ» координують і спрямовують діяльність по розробленій
системі, яка охоплює процес навчання, позакласну та позаурочну діяльність, роботу з
батьками та громадськістю.
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Патріотичне виховання педпрацівники ДНЗ «ОВПУТТХ» реалізують через
використання наступних форм роботи : пошукова робота (матеріали другої світової
війни, Голодомору, рубрики «Пам’ять і сьогодення» тощо); експозиційна робота
(тематичні експозиції до національних, Християнських свят, експозиції музею училища);
історико-краєзнавча робота (історія українського козацтва, історико-культурні місця м.
Одеси тощо);

участь у патріотичних заходах (догляд за військовими похованнями,

відвідування меморіалу 411-ї Батареї, участь у фестивалі патріотичної пісні, участь у
конкурсі виконання стройових прийомів, зустрічі з учасниками операції об'єднаних сил);
волонтерська діяльність.
Робота патріотичного виховання реалізується учасниками навчально-виховного
процесу через виконання наступних заходів:
№
з/п
1
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Назва заходу
Розгорнута книжкова виставка «Незалежність У країни - слава нині і повік»
Виставка матеріалів, публікацій «День Державного прапора України»
Перший урок на тему: «Від проголошення незалежності - до нової України»
Випуск стіннівок «Річниця Незалежності України»
Святкова лінійка до Річниці Незалежності України
Класні години за участю учасників операції об'єднаних сил на тему: «Воїни
світла, воїни добра»
Доповідь про М.Грушевського на тему: «М.С.Грушевський - видатний діяч
української історії»
Фестиваль патріотичної пісні та стройової підготовки
Урок пам'яті на тему: «Біль Бабиного Яру»
Книжкова виставка - реквієм «Історія і трагедія Бабиного Яру»
Позаурочний захід в рамках проведення Уроків мужності на тему: «Ти на
світі у нас єдина»
Розгорнута книжкова виставка на тему: «День захисника України»
Екскурсія до музею училища «Пам'ять і сьогодення» до Дня українського
козацтва «Історія причорноморського козацтва»
Виставка-пам'ять до Дня визволення України від фашистських загарбників
«Тих днів у пам'яті не стерти і сьогодні»
Конкурс есе, посвячений Дню української мови та писемності
Книжкова виставка «Мова - державна перлина, нею завжди дорожіть»
Урочиста лінійка до Дня Гідності та Свободи «Скажи своє слово про
Україну»
Проведення уроків мужності із запрошенням учасників операції об'єднаних
сил, волонтерів
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Експозиція до Дня Гідності та Свободи «Народе мій, пишаюся тобою!»
Класні години на тему: «Україна - це територія гідності і свободи»
Конкурс стіннівок «Що я бажаю своїй Батьківщині»
Виставка-реквієм до Дня пам'яті жертв Голодоморів та політичних репресій
«Історію переписати не можна»
Виставка фотоматеріалів, публікацій, книжок «Збройним Силам України слава нині і повік!»
Конкурс учнівських стіннівок «Свято доблесті і мужності»
Урок-лекція «Українська армія —школа мужності»
Виставка на тему: «День Соборності України»
Класні години «Соборна Україна»
Конкурс стіннівок «Соборність України: від ідеї до сьогодні»
Перегляд тематичних фільмів до Року Державності:
• «Свято Злуки. Політика пам'яті» (О.Манчура, УТ-1)
• «Герої України. Крути. Перша Незалежність» (С.Потапчук, Національна
телекомпанія)
Виставка книжок, публікацій, матеріалів до Дня пам'яті героїв Крут «Тут
України юнь свята за Україну полягла»
Лекції-бесіди в рамках проведення тижня історії на тему:
• «Події Української революції 1917-1921 p.p.»,
• «Здобуття Україною незалежності»
Виставка до Міжнародного дня рідної мови
Класні години до Дня Героїв Небесної Сотні
Книжкова виставка «Вони - поміж нас, живі!»
Шевченківські дні:
• Конкурс стіннівок
• Книжкова виставка «Великий син великого народу»
• Читання віршів
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До Дня визволення Одеси від фашистських загарбників:
•Класні години
•Книжкова виставка «Подвиг Одеси»
•Конкурс стіннівок
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До Дня Перемоги:
• Книжкова виставка «Незгасне вічна пам'ять і вічна слава»
• Бібліотечний урок «Друга світова війна в сучасній літературі»
• Класні години «Свято зі сльозами на очах»
•
До Дня Конституції України:
• Книжкова виставка «Основний Закон України»
• Класні години «Вчимося бути громадянами»
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В ДНЗ «ОВПУТТХ» протягом квітня 2018 року серед учнів училища проводився І
етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
Традиційно учні ДНЗ «ОВПУТТХ» беруть участь у Всеукраїнському конкурсі з
українознавства «Патріот»; конкурсі творчих робіт «Україна починається з тебе» та ін.
Одним із найефективніших засобів масової роботи з національно-патріотичного
виховання є наочна пропаганда в бібліотеці:
1. Постійнодіючі стенди:
- державні символи України;
- «Україна - моя Батьківщина»
- «Одеса - моє рідне місто»
- «Матеріали по національно-патріотичному вихованню»
- «Народе мій, пишаюся тобою!»
2. Тематичні полиці:
- «Історія України»
- «Духовна велич Шевченка»
- «Скарбниця української літератури»
- «Європейський вибір України»
3. Тематичні книжкові виставки до державних свят, знаменних та пам’ятних дат.
4. Тематичні книжкові виставки, які пропагують національні цінності та традиції,
духовність, шанобливе ставлення до рідної землі, батьків:
«Виникнення і поширення Християнства»
- «Люблю я свій народ, ціную його звичаї»
- «Відкрита долоня моєї землі»
- «Джерела знань про рідний край»
- «Я молодь твоя, Україна!»
- «Міцна родина - міцна Україна» тощо.
5. Тематичні папки з додатковими матеріалами, публікаціями, фотоматеріалами:
- «Історія України»
- «Козацтво»
- «Голодомор в Україні»
- «Наш скарб - українська мова»
- «Національно-патріотичне виховання»
- «Видатні постаті вітчизняної історії та культури»
6. Бібліотечні уроки та виховні заходи:
«Виникнення бібліотек»
- «Біль Бабиного Яру»
- «Книги, що врятували світ» (історія української книги)
- Усний журнал до Дня Слов'янської писемності і літератури «...Наново літери
створили»

- Екскурсії до Одеської обласної національної бібліотеки, до Центру української
культури тощо
- тематичні огляди літератури з історії України, народознавства, класичної та
сучасної української літератури.
В ДИЗ «ОВПУТТХ» забезпечується пошукова, краєзнавча робота з учнями.
Створення в училищі Музею «Пам'ять і сьогодення» відзначено Грамотою МОН
України. Матеріали музею розміщені у збірнику «Музеї в системі ПТО України» за
загальною редакцією МОН України.
Основна мета національно-патріотичної роботи музею училища «Пам'ять і
сьогодення» - виховувати в учнів глибокі почуття патріотизму та національної гідності,
якостей захисника Батьківщини, високий рівень загальної культури , народної естетики,
моралі.
В музеї училища проводяться:
1. Оглядові і тематичні екскурсії:
- історія козацтва Одещини
- історія училища
- творчий доробок педпрацівників та учнів училища
- літературні дарунки наших гостей, українських письменників та художників
- Одещина у період другої світової війни.
2. Науково-дослідницька робота:
проведення пошуку та опис предметів побуту, народних промислів, одягу та ін.
українського народу
- пошук матеріалів з історії козацтва, його звичаїв, побуту, педагогіки, медицини,
кулінарії та ін.
3. Поповнення та удосконалення експозиції:
- героїчна оборона Одеси у другій світовій війні
- міжнародні зв’язки училища
- краєзнавство Одещини
Одеське оперативне командування «Південь» за вагомий внесок у справі
патріотичного виховання учнів училища нагородило Почесною грамотою
директора Висоцьку Л.Є., Грамотою - колектив ДНЗ «ОВПУТТХ».
Досвід схвалено рішенням Педагогічної ради ДНЗ «ОВПУТТХ»
(протокол №4 від 27.04.2018 року)
Посилання на розміщення інформації про досвід роботи в мережі Інтернет :
www.ovputtp.od.ua

