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ПЕРЕДМОВА 

 

 

Патріотичне виховання – це сфера 

духовного життя, яка проникає в усе, що 

пізнає, робить, до чого прагне, що любить і 

ненавидить людина… 

  В. О. Сухомлинський 

Любіть Україну у сні й наяву, вишневу 

свою Україну, красу її вічно живу і нову і 

мову її солов’їну. 

    В. Сосюра 

Завдяки результатам педагогічних досліджень достеменно встановлено, 

що 40 відсотків загального обсягу виховних впливів на особистість молодої 

людини здійснює  освітнє середовище, в якому вона перебуває. У цьому сенсі 

навчальний заклад посідає домінантні позиції, тож і відповідальності на 

нього покладається більше, і можливостей перед нею відкривається більше.  

Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції 

гідності, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління 

почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, 

активної громадянської позиції тощо. І важливо, щоб Маріупольський 

механіко-металургійний коледж ДВНЗ «ПДТУ» став для молодої людини 

осередком становлення громадянина-патріота України, готової брати на себе 

відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, 

незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її 

національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та 

встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.  

Виклики сучасного суспільства ставлять перед системою освіти 

завдання виховати громадянина-патріота нової формації (ініціативну 

особистість продуктивно-діяльнісного типу, яка бачить перспективи своєї 

держави, готова відстоювати її інтереси). Основним документом щодо 

національно-патріотичного виховання підростаючого покоління є Стратегія 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена Указом 

Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015. Відповідно до положень 

зазначеної Стратегії, основними складовими національно-патріотичного 

виховання визначено: громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне й 

духовно-моральне виховання. 

З огляду на це рекомендуємо: 

- виокремити як один з найголовніших напрямів навчально-виховної 

роботи національно-патріотичне виховання – справу, що за своїм значенням 

є стратегічним завданням. Важливим є повсякденне виховання поваги до 

Конституції держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапора, 

Гімну;  
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- необхідно виховувати у студентської молоді національну 

самосвідомість, налаштованість на осмислення моральних та культурних 

цінностей, історії, систему вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, 

усвідомленням відповідальності; 

- системно здійснювати виховання громадянської позиції; вивчення та 

популяризацію історії українського козацтва, збереження і пропаганду 

історико-культурної спадщини українського народу; поліпшення військово-

патріотичного виховання молоді, формування готовності до захисту 

Вітчизни; 

- важливим аспектом формування національно самосвідомої особистості 

є виховання поваги та любові до державної мови. Володіння українською 

мовою та послуговування  нею повинно стати пріоритетними у роботі зі 

студентами; 

- формувати моральні якості особистості, культуру поведінки, любов до 

обраної професії, повагу до людей, родини, до родинних традицій, 

виховувати бережливе ставлення до природи, розвивати мотивацію до 

волонтерської праці тощо. 

Для реалізації цих глобальних завдань необхідна системна робота, яка 

передбачає забезпечення гармонійного співвідношення різних напрямів, 

засобів, методів виховання студентської молоді у процесі навчання і 

позакласної діяльності. 

У навчально-виховний процес  мають впроваджуватися форми і методи 

виховної роботи, що лежать в основі козацької та родинної педагогіки. 

З метою створення умов для реалізації кожної особистості та підтримки 

творчого, інтелектуального, духовного потенціалу нашої нації необхідно 

модернізувати  систему викладання навчальних дисциплін та ведення 

позакласної роботи. У навчально-виховній діяльності неухильно 

дотримуватися єдиного мовного режиму, виховувати відповідальне 

ставлення до рідної мови, свідомо нею користування. Необхідно сприяти 

вияву українського менталітету, способу самоусвідомлення і 

самоідентифікації, сприйняттю української мови як коду праісторичної 

пам’яті, здійснювати розвиток мовлення не тільки на заняттях української 

мови і літератури, а й під час вивчення всіх інших дисциплін. 

Також викладачі та класні керівники мають проводити інформаційно-

просвітницьку роботу з батьками, спрямовану на формування  толерантності, 

поваги до культури, історії, мови, звичаїв та традицій як українців так і 

представників різних національностей за участю психологів, істориків, 

працівників  кримінальної поліції. 

Водночас необхідно активізувати співпрацю педагогічного колективу з 

органами студентського  та батьківського самоврядування щодо формування 

у молоді  духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння 

жити в громадянському суспільстві.  

З метою вивчення та популяризації кращого педагогічного досвіду на 

офіційному сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
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освіти» створено банк даних досвіду виховної роботи. Радимо класним 

керівникам під час проведення виховних заходів використовувати надані 

матеріали ( http://www.imzo.gov.ua ), розділ «Позашкільна освіта та виховна 

робота» – «Банк досвіду виховної роботи»).  

На сторінці «Методична робота» сайту МММК( http://mmk-pdty.org) 

знаходяться корисні посилання на такі матеріали: 

- нормативні документи з питань національно-патріотичного виховання 

(Закони України, Укази президента, Постанови, Розпорядження КМУ, 

Накази  МОНУ); 

- збірка методичних рекомендацій до відзначення пам’ятних дат; 

- інноваційні технології виховання патріотизму дітей та учнівської 

молоді; 

- матеріали для проведення тематичних виховних  годин: «Прагнемо 

миру»; «Як бачу партнерські відносини Україна – ЄС?»;  «Будуємо 

справжню демократичну країну» тощо. 

 

1. Методичні рекомендації з національно-патриотичного 

виховання у позакласній роботі. 

 

Форми, методи та прийоми роботи з національно-патріотичного 

виховання необхідно обирати, враховуючи вікові особливості студентів, їх 

уподобання й інтереси, можливості спілкування в мережі Інтернет, традиції 

навчального закладу й місцевих громад, можливості партнерів тощо. 

Популярними нині формами національно-патріотичного виховання є:  

- творчий проект «Маріуполь – це Україна»;  

- тематичний (національно-патріотичний) клуб вихідного дня; 

- майстер-клас із виготовлення арт-листівок для українських воїнів;  

- гра-репортаж «Видатні імена сучасної України»;  

- звіт-мандрівка «Сюжетні замальовки рідного краю»;  

- патріотичний флеш-моб;  

- презентація ролику (мультфільму) на патріотичну тематику, 

виготовленого студентами;  

- зустрічі з цікавими земляками-патріотами;  

- тренінг «Маємо знати свої права»;  

- реконструкція історичних подій;  

- виготовлення плакатів чи постерів (вітальних, узагальнювальних, 

символічних);  

- портфоліо родинних реліквій чи традицій;  

- написання книги пам'яті (родини, коледжу, району, міста);  

- «живий музей»;  

- реальні або віртуальні подорожі (історичними музеями України чи 

місцями історичних подій);  

- конкурси есе, біографічних розвідок; 

- тренінги (презентаційні, інформаційно-просвітницькі);  

http://www.imzo.gov.ua/
http://mmk-pdty.org/
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- засідання історичного клубу; 

- фестиваль національних традицій; 

- ярмарок національних промислів;  

- флеш-моби (візуалізація державних чи національних символів, 

контурів кордонів України) тощо. 

Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність педагогів, студентів, 

батьків, яка сприяє встановленню соціальних зв'язків, опануванню новими 

вміннями шанобливого й відповідального ставлення, формуванню у них 

соціально значущої ініціативності, прагнення пожертвувати в ім'я України 

вільним часом, здійснити альтруїстичний вчинок. 

Ефективність національно-патріотичного виховання значно можуть 

посилити відвідування місць значних історичних подій з подальшим 

глибоким обговоренням, віртуальні екскурсії історико-краєзнавчими музеями 

України. Героїчні й водночас драматичні події останнього часу спонукають 

до оновлення експозицій музею коледжу, зокрема щодо інформації про 

учасників АТО та волонтерів. На часі використання усіх можливостей 

музейної педагогіки, а саме проведення інтерактивних занять у музейних 

залах, світлицях. 

Ефективність процесу національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді зростає за умови активного залучення сім'ї як ключового суб'єкта 

виховання. Доцільно проводити батьківські збори, всеобучі, консультації, 

бесіди індивідуального характеру з питань виховання громадянина-патріота. 

Важливим чинником національно-патріотичного виховання є феномен 

Майдану – промовистого свідчення жертовності заради безумовного 

дотримання прав людини та поваги до людської гідності, відстоювання 

загальнонаціональних інтересів відмовою учасників від особистого заради 

досягнення спільної мети. 20 лютого – у День Героїв Небесної Сотні 

рекомендуємо вшанувати подвиг Героїв Небесної Сотні проведенням в усіх 

навчальних групах єдиного виховного заняття, зміст якого має позиціонувати 

Майдан як форму небаченого дотепер у світовій історії мирного 

колективного протесту українців у відповідь на порушення базових прав 

людини і громадянина з боку недемократичного політичного режиму в 

країні. 

У підлітковому віці важливо формувати здатність дитини пізнавати себе 

як члена громади, сім’ї; родини, студентського колективу; як жителя міста 

Маріуполь, громадянина європейської країни – Україна ; виховувати любов 

до рідного дому, краю, вулиці, своєї країни, її природи, рідного слова, 

побуту, традицій. Дуже важливо кожному студенту зрозуміти свою 

значущість, важливість, цінність як громадянина, як людини, як унікальної 

особистості. Соціальна і громадянська компетентності як ключові є 

міждисциплінарними та інтегруються через усі освітні галузі і 

спрямовуються на соціалізацію особистості, набуття громадянських якостей,  

Велику виховну роль відіграє український фольклор, національні та 

родинні традиції, а також твори художньої літератури.  Найважливішим 
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виховним  спрямуванням у позакласній роботі є формування в студентах 

найбільш значущих  для українського народу цінностей: патріотизм, 

соціальна справедливість, первинність духовного щодо матеріального, 

гуманізм, працелюбство, взаємоповага; виховання в людині свого власного 

«Я», віри у свої сили, талант, здібності; виховання  творчої, соціально 

активної особистості, здатної бережливо ставитися до природи, світу, речей, 

самої себе, інших людей, розуміти  значення життя як найвищої цінності.  

Україна, її державотворчі цінності, вироблення громадянських почуттів, 

поведінкових еталонів – ці елементи змісту є першорядними, що задають 

мету реалізації Програми з національно-патріотичного виховання МММК 

ДВНЗ «ПДТУ». Для ефективного формування національно-патріотичного 

виховання студентів у позакласній діяльності рекомендуємо наступне: 

поширення знань про українську культуру; застосування під час заходів 

відповідного емоційно-естетичного фону; створення ситуацій емоційного 

переживання студентами педагогічних установок на оволодіння 

національними цінностями, усвідомлення знань про національну українську  

культуру, орієнтація молоді на позитивні результати діяльності щодо 

засвоєння певних національних цінностей у родині та в коледжі тощо.  

Пропонується практикувати проведення виховних годин у формі: 

зустрічей з волонтерами, учасниками бойових дій, майстер-класів за участю 

студентів, батьків, робітників правоохоронних органів та поліції, воїнів 

Української армії, волонтерів тощо. 

Доцільно впровадити виховні проекти: «Мій родовід», «Моя сім’я в 

історії рідного міста/села», «Моє місто/село в історії моєї країни», 

«Національні традиції», «Народні промисли», «Рідний край», «Я і моя 

родина», «Моя маленька батьківщина» тощо. Проводити тематичні виховні 

години, бесіди за темами: «Славетні українці», «Козацькому роду немає 

переводу» та ін. Проводити конкурси творчих робіт, оберегів, організувати 

написання листів та малюнків воїнам АТО тощо. 

Оскільки у студентів 1-2 курсів ще домінує «дитяче» образне мислення, 

то найбільш характерними для них є такі форми діяльності: ситуаційно-

рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, інсценування, гра-

бесіда, гра-мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, колективне творче панно, 

бесіда, свято, усний журнал, групова справа, оформлення альбому, уявна 

подорож, конкурси, ігри, моделювання, вікторина, екскурсія, виставка 

творчих робіт, операція-рейд, виставка-ярмарок, добродійна акція, година 

спостереження, година милування, спортивні змагання, козацькі забави, 

театральна вистава, ведення літопису студентського колективу, веселі старти, 

естафети, спортенденс, стартінейжер, уроки мужності, уроки-реквієми  тощо. 

Для студентів 3-4 курсів у позакласній роботи рекомендуються такі 

форми діяльності: 

- політичний саміт; 

- конференція «Толерантність до інших народів, культур і традицій»; 
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- зустрічі, бесіди для підвищення престижу військової служби, 

культивування ставлення до солдата як до захисника Вітчизни та героя; 

- заходи з метою спонукання зростаючої особистості до активної 

протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму 

(дебати, дискусії, ринги); 

- конкурси журналістів, кореспондентів, блогерів з метою висвітлення 

сімейних цінностей, підвищення обізнаності молоді  про практичний досвід 

побудови щасливого сімейного життя, шляхи подолання складнощів у 

розбудові сім’ї; 
- конкурс соціальних відеороликів; 

- робота у суспільно-політичному клубі; 

- виставка-хроніка «Це нашої історії рядки...»;  

- відкрита трибуна «На порозі нової України»;  

- благодійний ярмарок;  
- участь студентів коледжу у загальноміських екологічних акціях;  

- конкурсна програма «Фестиваль європейських країн»;  

- година вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського 

народу; 
- волонтерська діяльність тощо. 

 
2. Методичні рекомендації з національно-патріотичного 

виховання у навчальній діяльності. 

 

2.1 Українська мова і література. 

Рідна мова – найважливіший засіб патріотичного виховання. Вона була і 

є важливою сферою впливу на національну свідомість молоді, 

ідентифікаційним кодом нації. 

Основна мета навчання української мови полягає у формуванні 

національно  свідомої, духовно багатої мовної особистості. Одним із завдань 

є формування духовного світу студентів, цілісних світоглядних уявлень. 

Велике значення на заняттях української мови має послідовне й 

системне вивчення слів-символів, у яких закарбовано культурний досвід 

минулих поколінь: лелека, калина, кладка, чорнобривці, вишиваний рушник і 

под. Саме вони сприяють формуванню національної картини світу наших 

дітей, закорінюють нові покоління в ґрунт духовності. Важливо навчати 

любові до рідної мови не деклараціями, а вишуканими зразками української 

мови – багатої і гнучкої в передаванні найтонших відчуттів людини (мова 

творів Л. Костенко, В. Симоненка, Є. Гуцала, М. Стельмаха, О. Довженка та 

інш.).  

Пріоритетним завданням словесника також має бути руйнування 

стереотипу неповноцінності української мови, який упродовж попередніх 

поколінь з різних ідеологічних причин насаджувався в свідомості українців. 

Аби студенти сприймали українську мову як сучасну, європейську, багату, 
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культурну, розвинену, треба широко й системно демонструвати 

повнокровність і спроможність нашої мови в усіх сферах життя. Для 

реалізації цього завдання слід добирати дидактичний матеріал різних 

тематичних груп: мистецтво, дозвілля, техніка, сфера послуг, Інтернет, 

виробництво, одяг, здоров’я, спорт, наука, кулінарія, офіс, транспорт тощо. 

Використання сучасних текстів сприяє руйнуванню згаданого вище 

стереотипу щодо можливостей і спроможності сучасної української мови. 

Порушена проблема дуже важлива для формування мовної особистості,  тому 

доцільно широко використовувати, крім класичного, ще й цікавий 

дидактичний матеріал із сучасного життя для опанування мовних явищ.  

    Метою української літератури є виховання національно свідомого 

громадянина України,  формування  й утвердження гуманістичного 

світогляду особистості, національних і загальнолюдських цінностей. 

Аналіз сюжетів творів має сприяти формуванню морально-етичних 

цінностей, усвідомлення себе як частини великого етносу з величною 

історією. Бесіди про минуле нашого народу треба проводити в 

оптимістичному аспекті, наголошувати на світлих сторінках української 

історії, а про труднощі варто говорити як про чинники, які робили нас, 

українців, сильнішими й досвідченішими. Саме такий підхід формуватиме в 

студентів любов і повагу до рідної землі, вироблятиме стійкий імунітет до 

негативних викликів сучасного суспільства. Важливим складником 

національного виховання є культивація таких важливих концептів, як 

«Україна», «мати та батько», «лелека», «вишиваний рушник» і под. Саме 

вони міцною ниткою духовності прив’язують людину до свого дому, стежки, 

до близької чи рідної людини, а саме на них тримається сучасний світ із його 

труднощами й викликами, саме вони цементують свідому особистість з 

багатим духовним світом. Тому вивчення програмних творів має бути не 

декларативним, а  глибоко змістовним, із розкриттям символів, із 

застосуванням особистісно-орієнтованих підходів, із проекціями в сучасне 

життя.  

Глибокий аналіз подій, учинків героїв програмних творів сприятиме 

формуванню важливого розуміння того, що упродовж історії людства 

українці, як і інші народи, безпосередньо брали участь у виробленні системи 

загальнолюдських цінностей, збагачували світову мистецьку скарбницю 

художніми шедеврами. Таке розуміння історичного процесу гартуватиме 

гордість за свій народ, а отже, формуватиме патріотичну особистість. З 

огляду на це викладачі-філологи мають на високому професійному рівні 

переконливо продемонструвати мистецькі переваги кожного художнього 

твору, які вивчають на 1-2 курсах. Осягнення літературної спадщини буде 

повноцінним лише за активного навчання, яке можна зреалізувати через 

застосування особистісно-орієнтованого підходу в навчанні, проблемно-

пошукового методу, використання проектної технології тощо. Словесник має 

приділяти велику увагу мистецькому контексту (живопис, архітектура, 

скульптура, музика) й міжпредметним зв’язкам (іноземні мови, зарубіжна 
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література, історія України, всесвітня історія) з метою успішної реалізації 

завдань національного патріотичного виховання на заняттях української 

літератури. Вивчення художніх творів у тісних зв’язках зі світовим 

мистецтвом і історією сприятиме усвідомленню українця як повноцінної 

особистості з багатим духовним світом і неповторним колоритом.  

Нині відбувається активний процес дослідження творчості митців, чиї 

імена були безпідставно забуті, визначається їхнє місце в літературі свого 

часу і в духовній скарбниці сучасності. Викладач має продумати систему 

роботи над формуванням національно-патріотичної вихованості студентів 

упродовж вивчення поетичних, прозових і драматичних творів художньої 

літератури. 

В основу системи патріотичного виховання на заняттях української 

літератури потрібно покласти правдиве слово про свій народ, його 

споконвічне прагнення розбудовувати Українську державу. Творчі зусилля 

кожного викладача мають бути спрямовані на те, щоб підвищити виховний 

рівень сучасного заняття та його творчий потенціал, створити оптимальні 

можливості для розвитку самостійного творчого мислення студентів, 

активізації їхньої пізнавальної діяльності,формування патріотичних почуттів 

під час вивчення літератури. Тому національно-патріотичне виховання на 

заняттях літератури має здійснюватися на основі проблемного вивчення 

художніх текстів, де є активна чи пасивна позиція героїв у ставленні до 

проблем національного відродження; їхньої системності, де домінантою є 

настанови до національного відродження. Якісна зміна у викладанні 

української літератури сприятиме становленню і розвитку насамперед 

національно свідомої особистості, бо в почуттях і характерах студентської 

молоді домінуватиме не космополітизм, а український патріотизм, бажання 

жити і працювати задля розквіту Української держави. 

Засобами літератури повинні формуватися складники патріотичної 

вихованості, які ґрунтуються на життєвих стереотипах українського народу і 

узгоджуються з народними уявленнями про високі виміри морального, 

етичного, духовного, гуманістичного, відображають національний 

менталітет. Щоб художні твори посіли належне місце у формуванні 

складників вихованості патріотичних почуттів в студентів, на заняттях 

української літератури необхідно моделювати ситуації, які сприятимуть 

розумінню суспільно-політичних явищ, змальованих автором у творі, 

проводити аналогії із сучасністю; через мистецтво слова пробуджувати 

національну свідомість.  

 

2.2 Зарубіжна література. 
У програмі  із зарубіжної літератури збережено її європейський та 

український вектори. Це чітко прослідковується в її культурологічній, 

компаративній лініях.  
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Одним із завдань зарубіжної літератури є виховання любові до 

української мови і літератури як органічної частки світової культури, 

прагнення до збереження рідної мови національних традицій і цінностей. 

Під час читання  творів  зарубіжних поетів в українських перекладах 

необхідно звертати увагу студентів  на майстерність художніх перекладів, 

барви української мови, розповідаючи про національні традиції, образи, 

звичаї  українського народу, що  знайшли відбиток у творах.  

Важливо акцентувати увагу на  ролі України в житті і творчості  митців 

зарубіжної літератури: А.Чехова, В.Короленка, А.Міцкевича, М.Булгакова, 

Шолом-Алейхема, О. Бальзака, Дж.Олдріджа тощо. Викладач має показати 

студентам особливості втілення української теми в їхніх творах.  

Інформувати про літературні музеї України та інших країн, здобутки 

українських письменників та перекладачів творів зарубіжних авторів, 

багатство української мови й літератури на тлі світової культури. При цьому 

ефективною буде дослідницька робота студентів, використання методу 

проектів. Це сприятиме національній самоідентифікації студентів, 

усвідомленню ними національних цінностей та необхідності їх збереження в 

умовах глобалізації світу. 

 

2.3 Іноземні мови. 
Комунікативна спрямованість іноземних мов надає викладачу широкі 

можливості у вихованні громадянської позиції, патріотизму, високих 

моральних якостей особистості. На особистісному рівні патріотизм виступає 

як важлива стійка характеристика людини, що виражається в її світогляді, 

моральних ідеалах, нормах поведінки. Розвиток патріотичних якостей 

студентів засобами іноземної мови враховує особливості вікового періоду і 

передбачає різні його етапи.  

Матеріал  навчально-методичного забезпечення дисципліни «Іноземна 

мова» сприяє розумінню важливості розвитку уміння співпрацювати і 

контактувати із представниками інших країн. Відбувається формування 

навичок, умінь та компетентностей студентів розповідати про своїх друзів, 

рідне місто, село, країну, національні свята та традиції, надавати інформацію 

про основні пам’ятки культури, особливості розвитку вітчизняної 

промисловості тощо. Розвиток уміння презентувати свою країну у світі, 

культуру і побут свого народу, святкові обряди і культурні цінності, 

національні особливості та реалії життя у спілкуванні із зарубіжними 

ровесниками та гостями набуваються засобами активізації отриманих у 

попередні роки навичок та умінь за допомогою рольових ігор, творчих 

проектів, організації молодіжних конференцій, змагань, культурних заходів і 

т.п. У навчально-методичному забезпеченні з іноземної мови для цього етапу 

є чимало культуро-країнознавчого матеріалу та завдань, що передбачають 

використання інтерактивних технологій, націлених на практичне 

застосування українознавчої інформації, на проведення соціокультурних 



12 
 

паралелей, на виховання відчуття себе майбутніми громадянами своєї країни, 

рівноправними партнерами інших європейських країн, покликаних розвивати 

свою Батьківщину і збагачувати скарбницю світової цивілізації. 

2.4 Історія. 
Як писав Олександр  Довженко: «Народ, що не знає своєї історії, є народ 

сліпців».   І такий народ  завжди будуть зневажати й поневолювати. 

Українська держава зможе розвиватися лише знаючи своє минуле, і 

пам’ятати, що саме історична свідомість є вищою духовною цінністю будь-

якої нації. У духовному і політичному житті кожного народу є події й роки, 

які назавжди входять в його історію, свідомість, визначають характер буття, 

місце і роль у світових цивілізаційних процесах. В історії України чимало 

подій, що перед усім світом засвідчили прагнення українського народу до 

вільного, щасливого, заможного життя. Як свідчить історія, з тисяч народів і 

народностей світу лише 200 виросли в нації – створили свої держави й 

домоглися визнання світової спільноти, серед них – Україна. 

На заняттях історії закладаються підвалини історичних уявлень 

майбутніх громадян про давнє минуле власне українського народу, його 

мови, культури, ментальних рис характеру, державно-політичного життя, як 

невід’ємної складової формування європейської цивілізації. Тут  студенти 

мають отримати наукові знання, що слугуватимуть фундаментом 

формування їх історичної свідомості, патріотизму. Український патріотизм – 

явище, яке відображає все незаперечно цінне в історії української 

державності, визнає природну закономірність довготривалого історичного 

розвитку української нації, народу аж до створення своєї державності.  

Під час занять історії  викладач має донести до студентів  ідею  

української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства й 

нації в цілому. Висвітлюючи теми, пов’язані з відновленням  історичної 

пам’яті, особливого наголосу потребують порівняльно-історичні відомості 

про переривання державності в інших європейських країнах, які на сьогодні є 

потужними європейськими націями, а також на історичні обставини, які 

призводять до переривання державності. Система патріотичного виховання 

передбачає формування історичної свідомості молодого покоління українців, 

що базується на вивченні історії боротьби українського народу за державну 

незалежність протягом свого історичного шляху, особливо у ХХ-ХХІ 

століттях.  Існування України сьогодні – це результат тисячолітньої боротьби 

українського народу за право мати свою національну державу, яка повинна 

стати запорукою успішного культурного і політичного розвитку суспільства. 

Вивчаючи славні сторінки історії варто звертати увагу на те велике і 

світле, що підносить наш народ до вершин цивілізації, визначає його заслуги 

перед людством. Адже українці – єдина в світі козацька нація. Козацтво було  

дисциплінованою організацією самого українського народу, споконвічною 

формою його самоорганізації і самозахисту в лихоліття на засадах 

стародавнього звичаю – Волі. У козацькі часи нашому народові були 

притаманними високий рівень шляхетності, моральності, духовності, 
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доблесті і звитяги, знання і бездоганне дотримання національних традицій і 

звичаїв. А Запорізька Січ була і залишається нині синонімом свободи, 

незалежності, людської й національної гідності. На заняттях історії необхідно  

акцентувати увагу на  патріотизмі і моральності діячів визвольного руху, 

показати витоки цього патріотизму. Так  символом патріотизму і жертовності 

у боротьбі за незалежну Україну  став подвиг   героїв Крут, боротьба за волю 

України повстанців Холодного Яру, діяльність Української Повстанської 

Армії, спротив дисидентів тоталітарній системі тощо. Ці та інші теми є 

надзвичайно емоційними, хвилюючими і дають невичерпні  можливості для 

розкриття  такої  людської  якості, як самопожертва в ім’я нації та держави. 

Проголошення Акту незалежності України відкрило нову сторінку в історії 

України. 

Історія України – це не тільки події, а й історичні постаті. На прикладах 

життя, діяльності і боротьби за державу українських князів, козацтва, 

видатних гетьманів Б.Хмельницького, І.Мазепи, П.Орлика; всього 

українського народу та його видатних представників – Т.Шевченка, 

В.Винниченка, М.Міхновського, М.Грушевського, С.Петлюри, С.Бандери та 

багатьох інших, вчитель має продемонструвати національну гідність нашого 

народу, його прагнення мати власну державу.  

Особливими мають стати навчальні заняття, присвячені революційним  

змінам, що відбулись у листопаді 2013 – березні 2014 р.р., які  

продемонстрували готовність молодого покоління відстоювати національні 

цінності, українську державність, орієнтацію на фундаментальні орієнтири 

світової цивілізації.  Викладач має довести студентам, що завдяки базовим 

цивілізаційним цінностям вдалося  розмежувати світ диктаторських 

цінностей євразійства і загальнолюдських цінностей Європи. Події, які 

пережив народ України упродовж 2013 – 2014 рр.  ще раз засвідчили, що 

проголошена у 1991р. державна незалежність потребує постійного захисту,  

глибокого розуміння та оцінки того, що відбувається навколо нас. Саме тому 

на заняттях, присвячених сьогоденню, особлива увага приділяється ролі 

учасників  бойових дій на Сході України та волонтерів.     

На заняттях історії відбувається виховання громадянської свідомості, 

гідності та честі в гармонійному поєднанні національних і загальнолюдських 

цінностей, утвердження ідеалів гуманізму, демократії, добра й 

справедливості. Викладач має домогтися усвідомлення студентами 

спільності інтересів  усіх етносів українського народу в розбудові України, 

формування міжнаціональної толерантності, необхідності розвитку духовної, 

фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, 

екологічної культури  тощо. 

При цьому одним із завдань викладача є максимальне використання 

потенціалу творчих здібностей та обдарувань студентів. Інтелектуальні ігри, 

дискусії, диспути, прес-конференції, засідання «круглого столу», тематичні 

діалоги, ділові ігри та інші інтерактивні форми роботи емоційно збагатять 

заняття. Рекомендується широко використовувати документи, спогади, кіно- 
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і фотоматеріали, звукозаписи, художні твори, які допоможуть створити на 

заняттях відповідну емоційну атмосферу, підсилять виховний вплив 

навчального матеріалу. 

2.5 Математика. 
Формування в студентів ціннісного ставлення до суспільства, держави 

та до самої себе, відчуття своєї належності до України, усвідомлення єдності 

власної долі з долею своєї країни, активної за формою та моральної за 

змістом життєвої позиції є головною домінантою національно-патріотичного 

виховання студентів в процесі навчання, у тому числі, навчання математики. 

Важливою складовою виховання є прищеплення шанобливого ставлення до 

Збройних сил України, підготовка до оволодіння військовими професіями, 

мотивація студентів до військової служби.  

Виховання почуття патріотизму слід здійснювати на заняттях 

математики, віддаючи перевагу окремим аспектам цієї роботи відповідно до 

здатностей студентів. На першому курсі доцільно надавати пріоритет 

вихованню любові до України, її природи, рідного дому, коледжу, рідної 

мови, шляхом складання самими студентами (або за допомогою викладача) і 

розв’язування задач, в яких мова йде про їх рідний край. Це задачі, що 

містять історичні дані, відомості про тваринний та рослинний світ регіону, в 

якому проживають студенти тощо. Під час розв’язування задач доречно 

пропонувати студентам коментувати виконання дій. Це сприятиме розвиткові 

усного мовлення, формуванню у студентів вмінь правильно і грамотно 

висловлювати свої думки українською мовою. У процесі навчання слід 

звертати увагу студентів на прізвища українських математиків, на їхній 

внесок у розвиток математичної науки. Одне з таких прізвищ – М. П. 

Кравчук, на пам’ятнику якого написано: «Моя любов – Україна і 

математика». М. П. Кравчук – академік Всеукраїнської  Академії Наук, якого 

1938 року безпідставно репресували і заслали на Колиму, де він загинув. 

Широкі можливості щодо виховання почуття патріотизму створюються при 

проведенні тематичних позакласних заходів, присвячених українським 

математикам: математичні вечори, вікторини, конференції, диспути, дискусії 

чи змагання тощо. На таких заходах можна розповісти  студентам про життя, 

діяльність та здобутки видатних українців, запропонувати розв’язати кілька 

задач, складених ними.  

Рекомендуємо розповісти  студентам про творця одного з важливіших 

методів інтегрування – М. Остроградського (народився і похований на 

Полтавщині). Студентів варто також залучати до проектної діяльності. 

Наприклад, студентам можна запропонувати такі теми для розроблення 

проектів: «Премії НАН України імені видатних українських учених», 

«Пам’ятники українським математикам», «Збірник українських історичних 

задач» та ін.  

 

2.6  Інформатика. 
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 Зорієнтованість навчання інформатики на формування готовності 

студентів до життя і продуктивної діяльності в умовах інформатизованого 

суспільства майбутнього має визначати не тільки його зміст, а й світоглядну 

спрямованість. Зважаючи на природну зацікавленість студентів новими 

інформаційними технологіями, використання яких їм доводиться бачити у 

повсякденному житті, у засобах масової інформації, кіно- та відеофільмах, 

реалізація завдань, які поставлено перед курсом, на перший погляд не 

здається надто важкою. З іншого боку, окрім основних результатів навчання 

слід обов’язково планувати і додаткові, а надто – реалізацію виховних 

впливів як процесу навчання, так і навчального матеріалу. Виховання 

національної самосвідомості при навчанні інформатики, як і навчанні інших 

навчальних предметів природничого та математичного спрямування, може 

здійснюватись різними шляхами, з використанням різних методів та форм 

навчально-виховного процесу. Виховні впливи повинні реалізуватись із 

максимально можливим використанням мимовільної уваги та мимовільного 

запам’ятовування, бути органічно пов’язані як із змістом навчального 

предмету, так і з повсякденним життям.  

На прикладі досягнень українських вчених при розробці електронної 

обчислювальної техніки, літакобудування, суднобудування, 

машинобудування студентам має бути показано, що на певних історичних 

етапах вітчизняна наука та індустрія були на найвищих позиціях, на 

світовому рівні. Тому цілком доцільним для здійснення виховного впливу на 

студентів при вивченні інформатики є формування емоційного ставлення до 

навчального матеріалу з боку підлітків. 

Можна визначити такі основні шляхи здійснення виховних впливів при 

навчанні інформатики. 

1. Добір фактичного матеріалу виховної спрямованості, який 

використовується на заняттях. Таким матеріалом можуть бути як історичні 

факти, що свідчать про пріоритет вітчизняної науки на певних напрямках; 

так і приклади із повсякденного життя, які використовуються при поясненні 

певних понять. 

2. Персоніфікація досвіду застосування засобів обчислювальної 

техніки, яка полягає у використанні посилань на відомих студентам людей, 

посиланням на знайомі студентам із життєвого досвіду (безпосередньо 

власного або опосередкованого) ситуації. 

3. Формулювання навчальних задач у сюжетній формі, з 

використанням матеріалів (ситуацій, сюжетів тощо) виховного спрямування. 

4. Використання методу проектів із обранням тем, спрямованих на 

поглиблене вивчення питань, пов’язаних з історією розвитку обчислювальної 

техніки в Україні, історією, географією, економікою рідного краю, екологією 

тощо. 

Фактичним матеріалом виховного спрямування можуть бути, наприклад, 

параметри та дати розробки вітчизняної техніки, дані про виробничі галузі 

України, геополітичні об’єкти. На заняттях інформатики можливе 
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використання фактичного матеріалу, спрямованого на патріотичне 

виховання, не тільки з історії розвитку  інформатики в Україні, а й про 

внесок вітчизняних учених у розвиток світової науки. Фактичний матеріал з 

інших галузей науки і техніки, навіть літератури та мистецтва може бути 

використаний на заняттях інформатики. Такий матеріал доцільно 

використовувати як набори даних, описи реальних об’єктів при вивченні тем, 

пов’язаних з побудовою моделей, формуванню та аналізу баз даних, роботи з 

електронними таблицями – практично для кожної з тем можна підібрати 

відповідне фактичне наповнення, орієнтоване на виховання національної 

самосвідомості. Правильне подання фактичного матеріалу полягає у 

поступовому підведенні студента до висновків, запланованих як цілі 

навчання (основні та побічні, у т.ч. – виховання національної 

самосвідомості).  

 

2.7 Географія 

Географія відіграє значну роль у вихованні патріотизму підростаючого 

покоління. Патріотичне виховання – виховання засобами географії людини-

громадянина, людини-патріота, основними рисами якої є національна 

самосвідомість, почуття любові до своєї Батьківщини, шанобливе ставлення 

до народних традицій, звичаїв, обрядів як ланки, що визначає духовну 

єдність поколінь, почуття громадянської й соціальної відповідальності, 

бажання поліпшити умови життя в рідній місцевості. Шляхами реалізації 

завдань патріотичного виховання в процесі навчання географії мають стати: 

1. Відбір змісту навчального матеріалу й посилення його українознавчої 

спрямованості. Так, характеризуючи окремі території світу, доречно 

ознайомлювати студентів із внеском українських учених у їх вивчення й 

освоєння. Наприклад, викладач може більш докладно зупинитися на 

дослідженнях території Африки українським мандрівником і дипломатом 

Єгором Ковалевським). 

2. Реалізація принципу національної спрямованості географії, який 

передбачає формування в студентів національної свідомості, прищеплення 

шанобливого ставлення до традицій і звичаїв українського народу щодо 

вшанування й збереження природи краю, підтримання таких важливих рис 

української нації, як чуйність, працелюбність і милосердя, що має знайти 

своє вираження в широкому й активному залученні в процес вивчення 

географії здобутків усної народної творчості, елементів календарної 

обрядовості, землеробської культури, використанні народних традицій 

поведінки в природі, шанобливого ставлення до неї. 

3. Максимальне використання виховного потенціалу шкільного 

краєзнавства. Реалізація цього завдання може відбуватися шляхом 

практичного вивчення особливостей природи, господарства й населення 

рідного краю в процесі організації активних форм навчальної діяльності 

студентів (практичних робіт, екскурсій, експедицій, дослідницьких проектів 

та ін.); конкретизації теоретичних географічних знань прикладами своєї 
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місцевості; орієнтації студентів на дослідну, суспільно корисну діяльність у 

рідному краї за умов її інтеграції з наукою і місцевим виробництвом. 

4. Формування в студентів уявлень про досягнення України в галузі 

науки, техніки, культури. Цей напрям виховної роботи пропонуємо 

реалізовувати в процесі знайомства студентів зі значущими результатами 

діяльності видатних вітчизняних дослідників, державних діячів, 

представників громадських організацій; висвітлення інноваційних проектів у 

рамках міжнародного співробітництва. Наприклад, діяльність М. Миклухо-

Маклая, П. Чубинського, С. Рудницького, А. Синявського, О. Маринича та 

ін.). 

Особливо велика роль у вихованні в студентів патріотизму, гордості за 

свою Батьківщину, почуття поваги до інших народів, різних країн належить 

фізичній і економічній географії. Кожна тема, кожне заняття містять 

політико-виховну інформацію, усвідомлене сприйняття якої студентами 

сприяє переконаності – кращого місця, ніж рідний дім, немає у цілому світі. 

Патріотичному вихованню сприяє весь процес навчання географії, адже цей 

предмет має виключно широкі можливості для організації патріотичного 

виховання.  

У процесі проведення позааудиторної роботи (екскурсії, походи, 

подорожі) студенти-краєзнавці продовжують вивчення й дослідження 

рідного краю. Вони розширюють свій світогляд, закріплюють і поглиблюють 

знання, здобуті на заняттях географії  у колледжі, формують високі моральні 

якості громадянина України. З’являється ще більша можливість ознайомити 

студентів з історією України, рідного міста, її природними багатствами, 

народними звичаями, традиціями. 

Для реалізації поставлених завдань викладачу географії пропонуємо  

організувати наступні заходи: 

- проведення заходів, присвячених вітчизняним географам, економістам, 

відомим мандрівникам та природодослідникам як минулого,  так і 

сьогодення; 

- посилення роботи з географічного краєзнавства, зокрема, створення 

краєзнавчої кімнати у музеї коледжу; 

- участь у всеукраїнських історико-етнографічних та еколого-

географічних експедиціях, які проводяться в рамках руху учнівської та 

студентської молоді України за збереження і примноження традицій, звичаїв, 

обрядів народу, зокрема «Моя земля – земля моїх батьків»; 

- організація екскурсійних подорожей, туристичних походів 

історичними місцями,  музеями (Київ, Запоріжжя.  Львів, Одеса, Полтава, 

Батурин, Канів), тощо. 

 

2.8 Фізика. 

Головна мета освіти молоді зводиться сьогодні не лише до набуття 

студентами  об’єму знань, умінь і навичок, визначених програмою.  
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Сьогодні фізику не можна розглядати лише як об’єктивне пізнання 

природи, яка не взаємодіє з людиною. Студент повинен знати, заради чого 

пізнається природа, розуміти значення науки в житті суспільства й кожної 

людини зокрема. Оновлення змісту фізичної освіти слід розглядати як процес 

формування освітньо-пізнавальних, патріотичних якостей студентів, 

виховання національної свідомості, поглиблення знань про свій народ, його 

наукові та культурні традиції.  

Фізика має великі виховні можливості українознавчого аспекту. На 

заняттях та в позааудиторній роботі можна використовувати різні форми й 

методи для реалізації національно-патріотичного виховання. Найперше, – це  

на заняттях, використовуючи цікаві розповіді про окремі епізоди з життя та 

діяльності видатних українських учених і винахідників, історичні довідки 

про відкриття фізичних законів, досягнення вітчизняної науки в різних 

галузях  народного господарства; демонструючи досліди, макети фізичних 

приладів та установок, які відтворюють видатні фізичні відкриття та 

винаходи в Україні;  демонструючи фото- та відео фрагменти з історії фізики 

в Україні; використовуючи уривки з творів, казок, прислів’їв, загадок, поезій 

та пояснюючи іх з фізичної точки зору; демонструючи старовинну техніку, 

побутові пристрої; складаючи та розв’ язуючи задачі з українознавчим 

змістом.  

Україні та українцям є ким і чим пишатися. Педагоги просто зобов’язані 

ознайомлювати  підростаюче покоління з іменами учених-українців світової 

слави, щоб молодь усвідомлювала велич українського народу в історії 

людського існування. Для прикладу згадаємо XIX століття яке дало велику 

низку славних дослідників науки: Іван Земанчик, Михайло Остроградський, 

Михайло Авенаріус (заснував у Києвському університеті Святого 

Володимира першу в Україні лабораторію експериментальної фізики). 

Важливим моментом в історії української науки є діяльність у Львові 

Наукового товариства ім. Т. Шевченка (НТШ), яке за 45 років свого 

існування видало більше 120 томів «Записок» та більше сотні інших видань. 

Членами  НТШ у секції  математично-природописно-лікарської  було обрано 

у1899р. 10 вчених, серед яких Петро Огоновський – автор першого 

підручника з фізики українською мовою (м. Львів). Про високий науковий 

рівень НТШ свідчить те, що дійсними його членами були М. Планк, А. 

Йоффе, А. Ейнштейн. Варто розповісти студентам про дослідження Іваном 

Пулюєм природи катодних та х-променів, розробку газорозрядних ламп, 

досягнення в області теоретичної та практичної електротехніки. Важливим 

фактором для морального та духовного виховання підростаючого покоління 

є моменти із біографії І.Пулюя, який був щирим патріотом України. Своєю 

науковою і технічною діяльністю Іван Пулюй заслужив широке міжнародне 

визнання. Однак  до недавнього часу залишався майже невідомим в Україні, 

на рідній Батьківщині, для кращого майбутнього якої невтомно працював 

поза її межами впродовж усього життя.  
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Ще одним переконливим моментом патріотичного виховання на 

заняттях фізики є розповідь студентам при вивченні розділу фізики 

«Електромагнітні коливання» про першу практичну реалізацію електронної 

системи телебачення Борисом Грабовським. Маловідомий  автор дуже 

цікавих винаходів Борис Грабовський (1901-1966 рр.) – син видатного 

українського поета Павла Грабовського. Він розробив і здійснив на практиці 

першу в світі електронну систему телебачення (патент № 16733). Перша 

передача на цій основі відбулася в 1928 році. Тим часом за кордоном у 1924 

році була випробовувана система механічного телебачення. Багато 

тогочасних «фахівців» вважали проект Грабовського безперспективним, хоч, 

як бачимо, життя довело протилежне. Йому належить і ряд інших винаходів – 

малолітражного гелікоптера, трикрилого планера, окулярів для орієнтування 

сліпих та аппарат для глухонімих, а також ряд інших.  

А яка невтомна подвижницька діяльність українців за кордоном, яка 

дивовижна їхня доля! «Нашого цвіту – по всьому світу», ще донедавна їх 

називали зрадниками Батьківщини, хоча вони, можливо,  є більшими 

патріотами аніж ті, які з дня в день ходять по рідній землі, дихають своїм 

повітрям, але не цінують цього. 

Одним з таких учених є  професор Зенон-Володимир Храпливий, який 

жив на Тернопільщині. Він є автором українського гімназійного підручника 

«Нарис фізики», що було важливою подією в умовах катастрофічної нестачі 

українських підручників. Паралельно з педагогічною працею Храпливий 

займається наукою. У короткий час він пише дві праці «Про від’ємні рівні в 

теорії Дірака» та «Про власний потенціал електрона у хвильовій механіці», 

що стали основою його докторської дисертації.  

Ще одним українським патріотом, що прославив Україну своїм 

дивовижним обдаруванням був Микола Пильчиков. Ще навчаючись у 

Полтавській гімназії, М. Пильчиков захоплено займався експериментами та 

винаходами у галузі техніки, фізики і хімії. 1876 – студент фізично-хімічного 

відділення Харківського університету. 1878 – студент-другокурсник М. 

Пильчиков винайшов електричний фонавтограф, на кілька десятиріч 

випередивши зарубіжних дослідників. З 1881-1887 рр. створює 18 наукових 

праць, винаходить і будує дев’ять власних фізичних та фізично-хімічних 

приладів, з-поміж яких рефрактометр для рідин. У той період М. Пильчиков 

здійснив піонерську за своїм значенням роботу: спеціально дослідив район 

магнітних аномалій. У 1894 р. М. Пильчиков працював у Новоросійському 

університеті. Саме тут перший в Україні здійснив вдалі експерименти з Х-

променями, відкривши низку ще не знаних їхніх властивостей. У 1896 р. 

публікується відкриття: на основі застосування власного оптично-

гальванічного методу дослідження електролізу вчений встановив можливість 

фіксувати зображення різних предметів та об’єктів, нарощування рельєфу на 

металевих пластинках за допомогою внутрішнього фотоефекту. 1988-1900 рр. 

– вперше в Україні здійснив експериментальні й теоретичні дослідження з 

радіоактивності, ставши одним із піонерів нового напрямку – ядерної фізики. 
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На визначних внесках вченого можна наголосити на заняттях з фізики за 

темами: «Магнітне поле», «Електричний струм у різних середовищах», 

«Рентгенівські промені», «Радіоактивність». 

Педагоги повинні акцентувати увагу студентів на роль наших 

українських вчених у розвитку науки, відроджувати забуті імена. 

Національно-патріотичне виховання молоді, яке є визначальним у 

формуванні духовних цінностей молоді є, як ніколи, актуальним сьогодні. 

Адже саме духовність і високий рівень свідомості є основою майбутнього 

політичного, економічного та культурного розвитку нашої держави. І 

покликання освітніх закладів полягає у тому, щоб крім міцних професійних 

знань забезпечити у молодих людей – завтрашньої еліти країни, також 

формування духовно багатого та національно свідомого світогляду, 

усвідомлення себе учасником державотворчих процесів та почуття 

відповідальності за них. 

 

2.9 Біологія, екологія, хімія. 
 Національно-патріотичне виховання на заняттях біології, екології та 

хімії тісно пов'язано з пізнавальною діяльністю студентів, зміст і методи якої 

безпосередньо впливають на реалізацію виховних завдань. Природа є 

потужним фактором виховання поваги й любові до своєї Батьківщини, 

могутнім засобом виховання в молоді цінностних ставлень, моральних 

якостей, насамперед національної свідомості.  

Одним із напрямків вивчення природи рідного краю є вивчення 

видового складу рослин, тварин, грибів і лишайників,  їх значення. 

Необхідно  у цікавій і наочній формі познайомити студентів з  

найпомітнішими  видами, поширеними в різних куточках нашої країни, 

особливу увагу звертаючи  на місцеві види флори і фауни.   

На заняттях викладач має створювати умови для формування в студентів 

почуття гордості за свою Батьківщину. Вивчаючи тему «Історичний розвиток 

органічного світу» розповідаємо, що Україна володіє безцінною спадщиною 

людства – едіакарською біотою. Звертаємо їхню увагу на те, що подільський 

розріз венду й нижнього палеозою нижче міста Кам’янця-Подільський, в 

пригирловій частині Смотричу та по Дністру має світове значення. 

Наголошуємо, що Україна може пишатись тим, що вона входить в п’ятірку 

країн світу за поширеністю палеонтологічних знахідок докембрію.   

Використання краєзнавчого матеріалу у викладанні природничих наук 

підводить студентів до глибшого розуміння навколишнього середовища і 

сприяє пробудженню поваги і любові до того місця, де вони народились і 

виросли. 

З  метою формування почуття любові до природи, рідного краю 

необхідно включати у навчально-виховний процес пізнавальні тематичні 

екскурсії, які збагачують духовне життя студентів, стимулюють бажання 

більше побачити, більше зробити для збереження природного середовища.  
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Сьогодення позначене небувалим зростанням інтересу до проблем 

історії свого народу, витоків національної культури. Народні знання є не 

лише окремим видом допоміжних знань, але й засобом, що сприяє 

формуванню в студентів інтересу до національної культури,  є передумовою 

формування їх національної самосвідомості і сприяє  засвоєнню знань.  

На заняттях біології та екології  доцільно використовувати такі елементи 

національної культури як народні перекази, легенди, оповіді, загадки, пісні, 

думи, прислів’я та прикмети про наших супутників – рослин і тварин, які 

дійшли до нас із сивої давнини. Також корисним буде організація 

народознавчих  хвилинок, до яких учні готують народні приказки, прислів’я, 

прикмети, пов’язані з природними явищами, тваринами і рослинами. Такі 

народознавчі хвилинки можна організувати у вигляді конкурсів або змагань. 

Необхідно   приділити увагу рослинам-символам України – калині, вербі, 

дубу, тополі, маку, барвінку, чорнобривцям. Ефективним у цьому випадку 

буде використання проектної діяльності студентів.  

 Патріотичне виховання передбачає формування знань та уявлень про 

досягнення нашої країни в галузі науки, адже багато видатних вчених 

прославили  Україну. При цьому завжди необхідно підкреслювати їхню 

приналежність до України, звертати увагу на внесок української науки в 

розвиток світової біологічної, хімічної науки. 

Розповідаючи  про досягнення медицини  під час вивчення біології 

людини, ознайомлюємо студентів із життям і діяльністю М.Амосова, 

О.Богомольця.  

Микола Амосов у 2008 році  був визнаний другим після Ярослава 

Мудрого великим українцем за результатами опитування громадської думки 

«Великі українці». М. Амосов –  автор понад 400 наукових робіт, включаючи 

19 монографій. Ряд монографій перевидано в США, Японії, Німеччині, 

Болгарії. Він сам зробив близько 7 тисяч складних операцій, завдяки яким 

врятував життя людям. У створеному ним інституті підготовлено 40 докторів 

і понад 150 кандидатів наук, багато хто з них очолює великі наукові центри. 

Микола Михайлович широко відомий як письменник. Його повісті «Думки та 

серце», «Записки з майбутнього», «ППГ-2266», «Книга про щастя та 

нещастя» неодноразово видавалися у нас в країні та за кордоном. 

Олександр Богомолець народився 24 травня 1881 року в Києві. 

Визначним і неоднозначним досягненням ученого став розроблений ним 

метод дії на сполучну тканину антиретикулярною цитотоксичною 

сироваткою (АЦС або сироватка Богомольця). Цю сироватку Богомолець 

ретельно розробляв і прагнув знайти їй широке застосування в боротьбі зі 

старінням, а також для лікування най різноманітних захворювань. Безумовно,  

багато в чому він переоцінив значення АЦС. Але ніколи не можна забувати, 

що в роки Другої світової  війни АЦС по суті була єдиним вітчизняним 

засобом, що застосовувався для прискорення процесів зрощення переломів і 

загоєння пошкоджених м’яких тканин. Не підлягає підрахунку число життів 

поранених бійців, врятованих за допомогою цієї сироватки. Крім того, він 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
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виявив себе і людиною великої громадянської  мужності. Так, в роки масових 

репресій на його прохання і під запропоноване ним особисте доручення була 

звільнена з місць ув’язнення низка видатних учених.  

У рамках проектної діяльності студентам можна запропонувати теми 

проектів, в яких необхідно відобразити не тільки наукові досягнення, а й 

особистісні якості, улюблені заняття та інтереси учених. Можна 

запропонувати написати есе на тему «Чому можна навчитись у … (того чи 

іншого вченого)». Такі завдання дозволять студентам більш глибоко 

осмислити біографію вченого, вибрати якості особистості та висловити 

власні міркування щодо співвідношення заслуг учених та їхніх морально-

етичних якостей. При цьому в студентів виникає почуття гордості за свою 

країну та її співвітчизників. Разом з тим для формування почуття патріотизму 

необхідно у навчання включати відомості про сучасні досягнення українців у 

різних галузях науки, викликаючи тим самим гордість за геніїв свого народу 

та націю в цілому.  

Наприклад, при вивченні органічної хімії ознайомлюємо студентів з 

видатним досягненням українських хіміків. Поняття про хімічний зв'язок 

добре знайоме всім з курсу хімії. Воно настільки фундаментально 

опрацьовано, що будь-яка інформація, яка змінює наші уявлення про хімічне 

зв'язування, є сенсацією. Співробітники кафедри органічної хімії і технології 

органічних речовин хіміко-технологічного факультету Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут» у 

співпраці з університетами Гісена (Німеччина) та Стенфорда (США) кинули 

виклик природі. Використовуючи як вихідні сполуки так звані діамондоїди 

(вуглеводні нанометрових розмірів, що відтворюють фрагменти структури 

природного алмазу і видобуваються з нафти), вони синтезували молекули, які 

містять аномально подовжені зв'язки.  Вперше у світі експериментально 

встановлено, що слабкі Ван-дер-Ваальсові сили можуть мати вирішальний 

вплив на стабілізацію індивідуальних молекул. Це відкриває перспективи 

створення матеріалу,  який буде знаходитися на межі між індивідуальною 

молекулою і наноматеріалом. Одержані результати виявились настільки 

важливими, що були опубліковані у найбільш авторитетному науковому 

журналі Nature (2011, т. 477 с.308-311). 

 

2.10 Фізична культура 

Національно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові, 

функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі 

покоління, пронизує всі сторони життя: соціально-економічну, політичну, 

духовну, спирається на освіту, культуру, науку, спорт, історію, право. 

Одним із виховних завдань Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді є військово-патріотичне виховання молоді, 

спрямоване на підготовку її до оволодіння військовими професіями, 

формування готовності до служби в армії, задоволення інтересів 

підростаючого покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до 
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захисту Вітчизни; мотивацію молоді до військової служби. 

Основною метою роботи викладача фізичного виховання є: зміцнення 

здоров'я та всебічна фізична підготовка студентів, виховання морально-

етичних якостей особистості та патріотичне виховання на оздоровчих та 

культурних традиціях українського народу, розвиток якостей швидкості, 

спритності й координації рухів, вивчення спеціальних фізичних вправ, 

вивчення основних спортивних технік  тощо. Упродовж усього навчально-

оздоровчого процесу викладач має постійно проводити виховні заходи, 

бесіди, у яких необхідно постійно звертати увагу на здоровий спосіб життя та 

фізичну активність людей у різному віці. 

Викладач коледжу повинен приділяти увагу розвитку основних 

професійно-прикладних фізичних та психологічних якостей, формуванню 

прикладних умінь та рухових навичок, підвищенню функціональної стійкості 

організму студентів до умов обраної професійної діяльності.  

Застосування на заняттях рухливих та народних ігор, розваг, естафет, 

козацьких забав, спортивних ігор за спрощеними правилами сприяють 

вихованню патріотичних почуттів, моральних та фізичних якостей, 

формують свідомого громадянина України. 

 

2.11 Спеціальні дисципліни. 
Дисципліни професійно-практичного циклу мають значні можливості у 

вихованні у студентів національно-патріотичних почуттів.  

Досвід роботи викладачів спеціальних дисциплін та результати науково-

методичних досліджень у цьому напрямку, дозволяють стверджувати, що 

значний потенціал у розв’язанні цього завдання полягає у прилученні 

студентів до національної культури саме у процесі практичного навчання.  

Дієвим підґрунтям для такої виховної роботи можна вважати процес  

формування в студентів конкретного практичного досвіду на виробництві. 

У змісті діючих програм з дисциплін  професійно-практичного циклу 

передбачено вивчення тем і розділів, що обумовлюють виховний вплив 

викладача через повідомлення студентам таких теоретичних відомостей, які 

розкривають різні сторінки нашої історії, формують загальне уявлення про 

моральну й духовну культуру українського народу тощо.   

Власним прикладом, своєю громадянською позицією, висвітленням 

актуальних питань, обираючи непрості, але надзвичайно важливі теми та 

проблематики в начальному процесі, пропонуючи студентам відповідні 

творчі завдання, залучення їх до традицій, що були зароджені в коледжі, 

викладачі повинні формувати світогляд сучасної молодої людини, 

прищеплювати любов до своєї професії, до свого міста, до своєї країни.  

Дуже багато видатних вчених та промисловців прославили  Україну. 

При цьому завжди необхідно підкреслювати їхню приналежність до України, 

звертати увагу на внесок української науки в розвиток світової 

промисловості і науки. Цікавою особистістю є Іван Фещенко-Чопівський 

(1884-1952) – учений і педагог, який народився на Житомирщині, блискуче 
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закінчив Київський університет, де залишився працювати. У 1922 р. очолив 

кафедру металургійного відділу Гірничої академії в Кракові, що стала під 

його керівництвом науковим центром Європейського рівня. Він надрукував 

низку праць, що стосуються в основному матеріалознавства, зокрема 

фундаментальну монографію «Металознавство» у трьох томах, був членом-

кореспондентом Польської академії наук. На його доробок і сьогодні 

посилаються автори вагомих публікацій у цій галузі, хоча з того часу 

технологія металів зробила значний крок уперед. Професор І. Фещенко-

Чопівський до кінця життя залишався вірним обов’язку вченого передавати 

свої знання молоді і не поривав зв’язків з педагогічною працею. Його 

ініціатива та співпраця у створенні у першого технічного українського 

журналу «Технічні вісті» – вагомий вклад у збагачення української технічної 

лексики. 

Дуже корисною для майбутніх спеціалістів стане інформація про 

економічний потенціал, інвестиційну діяльність, соціально-економічний стан 

та стратегію розвитку міста Маріуполь, міжнародне та міжрегіональне 

співробітництво і логістику. Ключовою галуззю промисловості міста 

виступає металургія, питома вага експортної продукції якої у 

зовнішньоторговельному обороті становить близько 70%. Понад 50 країн 

світу купують продукцію Маріупольських металургійних комбінатів.  

Цінною на таких заняттях буде інформація про стратегію розвитку 

Маріуполя. Стратегія – це фундамент майбутнього міста. Це структуровані 

цінності – яким ми з вами бачимо наше місто. І чіткий план – як його 

зроблять таким наші випускники.   

Місія Маріуполя в Україні – бути вітриною українського Приазов'я, 

головним вузлом динамічного розвитку Сходу України, його економічним, 

соціальним і мультикультурним центром. Символом незалежної і сильної 

європейської країни. Час диктує нові критерії успішності міста. На перший 

план виходять не просто розміри міста і його географічне розташування, а 

такі критерії, як комфорт, безпека, ринок праці, культурне середовище, 

умови ведення бізнесу. Місто – це будівлі, дороги, мости. Але перш за все, 

Маріуполь – це люди, за яких міста конкурують між собою. Тому 

центральний фокус  стратегії розвитку Маріуполя — людина. Кожен із нас. І 

створення кращих умов для життя, навчання, роботи кожного городянина. І 

водночасн – створення  яскравого, привабливого, упізнаваного образу нового 

Маріуполя, який будуть знати й любити в Україні та за її межами.  

Отже, національно – патріотичне виховання – це планомірна освітня 

діяльність, у ході якої студент усвідомлює свою приналежність до 

українського народу, це суспільна діяльність , яка формує ставлення людини 

до себе, до свого народу й Батьківщини. Це ставлення виявляється у 

відповідних почуттях, переконаннях, ідеях.  

Патріотичне виховання має бути стрижнем усієї навчально-виховної 

роботи, оскільки ми повинні виховати особистість, яка має почуття гордості 

за свою державу, сумлінно виконує громадські обов’язки, усвідомлює 
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соціальні потреби Батьківщини та українського народу,  любить близьких та 

рідних людей.  

 

 

 

 

 

3. Матеріали для проведення виховних заходів 

 

3.1  «Мій родовід» (https://familytimes.com.ua/uroky-dlya-

vchytelya/godyna-spilkuvannya  ) 

Мета:  виховувати почуття любові й поваги до батьків, розширити, 

поглибити уявлення студентів про сім’ю, родину, рід, їх значення в житті 

людини, пробуджувати пізнавальний інтерес до історії своєї родини, 

родоводу, гордості за свій народ, його історію, культуру, традиції; навчити 

складати «родовідне дерево», розвивати активність мислення, творчу уяву; 

виховувати любов до Батьківщини, зміцнювати почуття обов’язку, 

усвідомлення себе часткою свого народу й особистості, відчуття причетності 

до всього, чим живе український народ .  

Хід заходу. 

Класний керівник: Святинею людського духу, скарбницею благородних 

людських почуттів є сім’я. Людина смертна, але її рід, родина – безсмертні. 

За народними легендами, людина яка відцуралася свого роду, ставала 

вовкулаком. З давніх-давен народ засуджував тих, хто не виконує 

батьківських і синівських обов’язків. 

Є скарби заховані в землю, є розташовані на поверхні, що передаються з 

покоління в покоління, чаруючи людську душу. До таких скарбів належать: 

пам'ять роду, його звичаї, традиції, мамина пісня, батьківська хата, бабусина 

вишивка, дідусева казка – вся наша родовідна пам'ять, наші символи, наша 

історія. Отже, мета нашої виховної години – повернутися до нашої історії, 

звернутися до народної мудрості, вчитися на ній шанувати своїх батьків, 

розповісти про свій родовід та традиції родини. 

Шановні студенти! Незалежно від того, хто ким стане в майбутньому і 

чи здійсняться ваші мрії, незалежно від місця проживання і матеріального 

забезпечення, кожен обов’язково стане батьком, матір’ю, виховуватиме своїх 

дітей. А в процесі виховання наслідуватиме своїх батьків, продовжуватиме 

сімейні традиції. 

Вправа: Асоціативний кущ. 

- Що таке родина?   Навіщо вона потрібна? Які асоціації виникають у 

вас, коли ви чуєте це слово? 

- Які слова заважають щастю родини?  

Класний керівник пропонує створити «Кодекс поведінки в родині»: 

- Не обманювати. 

- Уміти прощати. 

https://familytimes.com.ua/uroky-dlya-vchytelya/godyna-spilkuvannya
https://familytimes.com.ua/uroky-dlya-vchytelya/godyna-spilkuvannya
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- Поважати інших.  

- Жити у злагоді з самим собою та іншими людьми.  

- Виявляти чуйність, співчуття. 

- Бути толерантним, терпимо ставитися до поглядів інших. 

- Ставити інтереси інших людей вище за власні. 

- Уміти контролювати свої бажання та вчинки. 

- Бути вірним та надійним. 

- Бути відданим своїй родині, не зраджувати її. 

- Бути гідним своєї родини. 

Студент читає вірш (випереджувальне завдання) «Моя сім’я»: 

Розкажу вам, друзі, я, 

Що таке моя сім’я. 

Разом дружно проживаємо 

І пісні про це співаємо. 

Люба матінко моя – 

Як пишаюсь нею я! 

В неї руки золотії, 

Серцем кожного зігріє. 

 Тато сильний і завзятий, 

Він – господар в нашій хаті. 

Все майструє, все ладнає, 

Бо до всього хист він має. 

Дід і бабця у пошані – 

Вони праці ветерани. 

Всіх онуків міцно люблять 

І як пташенят голублять. 

Є у мене ще й брати – 

Кращих в світі не знайти. 

Ось і вийшло: всіх сім «я» 

Знайте, це і є сім’я. 

Класний керівник: А що для кожного з вас означає слово «сім’я»? 

Давайте розберемося, що таке сім’я, родина, рід у вашому розумінні?  

Студенти діляться своїми відповідями. Йде обговорення.  

Студент читає вірш (випереджувальне завдання): 

Шануймо і батька, і матір шануймо –  

І нас шануватимуть діти колись,  

Все те, що від Бога в душі, не марнуймо,  

Щоб наші надії щоденні збулись.  

Сьогодні нелегко знайти своє щастя  

У грішному світі, де безліч тривог,  

Та добре, що нас опікують так часто  

І батько, і мати, і праведний Бог.  

Згадаймо їх слово напутнє в дорогу,  

Яка крізь роки у життя повела,  
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Їх слізну і щиру молитву до Бога,  

Що нас неслухняних від зла берегла.  

А як же їх теплу усмішку забути,  

У погляді ніжнім зажуру не раз?  

Бо як тоді їхнє бажання збагнути –  

Щоденно щасливими бачити нас!  

Шануймо любов’ю і батька, і матір –  

Два рівних крила, що підносять увись,  

Тоді тільки щастя ми будемо мати,  

І нас шануватимуть діти колись.  

Творче завдання: група поділяється на 2 підгрупи. Перша підгрупа 

згадує прислів’я, починає його, а друга – продовжує це прислів’я. Потім 

групи міняються завданнями.  

1. Який кущ, така й калина, Яка мати, ... (така й дитина).  

2. Який дуб, такий тин, (Який батько, такий син).  

3. Як під сонцем квітам…, (Так з матір’ю дітям).  

4. Як мати рідненька…, (То й сорочка біленька).  

5. Мати однією рукою б’є…, (а другою гладить).  

6.У дитини заболить пальчик, а в матері… – (серце).  

7. Добрі діти — батькам вінець, а злі діти… – (кінець).  

8. Яке дерево, такі в нього квіточки, які батьки, ... (такі їхні діточки). 

Класний керівник: А чи є у ваших сім’ях сімейні реліквії ? Розкажіть про 

них. (Відповіді студентів). 

Класний керівник: Українська сім’я тримається на жінці-матері. Ким 

вона є для кожного з нас? (Відповіді студентів). 

Студент читає вірш (випереджувальне завдання) «Матері»: 

Я твій портрет фіалками вберу –  

Ти любиш голубі фіалки. 

Мене ти учиш правді і добру. 

Мене до праці ти привчаєш змалку... 

Я доторкнуся до твого чола, 

На ньому зморшки – й ті такі ласкаві... 

Ти все дала й нічого не взяла: 

Ні крихти хліба, ні спасибі навіть. 

В.Підпалий 

Класний керівник: Століттями виростали покоління, розправляли крила 

для праці, добра і любові. Мати має найсильніший вплив на дітей, оберігає їх 

від нещасть і деморалізації, вносить в їхню душу любов до Бога, до України. 

Тому ми вдячні своїм мамам. Ми завжди повинні низько схиляти голови 

перед їх мудрістю і добротою, ласкою і теплом.  

Творче завдання «Сонце материнської любові». Студент малює на дошці 

«Сонце материнської любові» (без промінців) і, звертаючись до кожного 

студента, ставить запитання: «Яка твоя мама?». Відповіді одногрупників 

студент записує у вигляді промінчиків у «сонця». 
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Студент читає вірш (випереджувальне завдання): 

Пам’ятаю, ночами, як я був маленький, 

Мама називала мене сином дорогеньким 

І казала з ніжною любов’ю: 

«Підростеш ти, синку, вивчиш рідну мову, 

Не забудь, дитинко, пісню колискову. 

Підростеш, як колос, підеш поміж люди – 

Мамин рідний голос все з тобою буде. 

Батькові турботи, сад, і ліс, і поле… 

Не цурайсь роботи у житті ніколи. 

Не забудь стежину в рідний край до хоти, 

В будь-яку хвилину мати буде ждати». 

Бесіда зі студентами. Вправа «Чомучка». 

1. Які риси характеру притаманні усім на світі мамам? 

2. Якими словами ви зустрічаєте маму і тата, коли вони повертаються 

додому? 

3. Як мама зустрічає вас після розлуки? 

4. Розкажіть про найдорожчий подарунок, який ви отримали від мами? 

5. Розкажіть, як батьки піклуються про вас, коли ви хворієте? 

6. Як ви піклуєтесь про маму? 

Класний керівник: Існує старовинна легенда: «Був у матері один-єдиний 

син. Одружився він з дівчиною небаченої краси, але серце було в неї недобре. 

Не злюбила вона матері свого чоловіка і сказала йому: « Якщо хочеш, щоб я 

була з тобою, вийми серце із грудей своєї матері і принеси мені». Син убив 

матір, вийняв серце, поклав на кленовий листок і несе. Зачепився за камінець, 

упав, вдарився коліном. Заворушилося скривавлене серце і прошепотіло: 

«Тобі не боляче, синку?» 

Класний керівник: який висновок можемо зробити, прослухавши цю 

легенду? 

Відповіді студентів: Немає любові сильнішої від материнської, немає 

ніжності лагіднішої, ніж турботи матері, більшої тривоги, ніж безсонні ночі і 

не зімкнені материнські очі. Материнське серце здатне відчувати біль дитини 

на відстані, журитися долею своїх дітей усе життя. 

Класний керівник. Батько – це наша тверда рука, на яку можна сміливо 

опертись. Споконвіку батько вважався господарем сім'ї. Роль чоловіка-батька 

визначається його відповідальністю. Батьків приклад, батьків наказ завжди 

служили законом для родини. Які ж традиції виховання, батьківського 

прикладу збереглись у вашій родині?  

Які риси характеру виховує батько?  

Студент читає вірш (випереджувальне завдання): 

      Татко, таточко, татусь 

       Найрідніший, милий, 

       Чи є ще хтось такий в світі, 

       Кого б так любили? 
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       Немає в світі кращих друзів, 

       Як я й мій рідний тато; 

       Із ним ми дружимо так щиро, 

       Що годі й розказати! 

       Я кожного шаную тата, 

       Хоч як їх тут багато, 

       Та лиш таким хотів би стати 

       Розумним, добрим і завзятим, 

       Як мій, мій рідний тато. 

       Чи є руки золотіші, 

       А серце – ніжніше? 

       Ти – надія і підтримка, 

       Радість і порада, 

       Наша гордість і підтримка, 

       Любов і розрада. 

       Плине час, минають роки, 

       Але в пам’яті моїй 

       Назавжди залишиш спокій, 

       Мій татусю дорогий! 

       Від біди нас захищаєш, 

       Від нещасть і зла, 

       Нас завжди оберігаєш, 

       Як птах пташеня. 

Класний керівник. Так, батькова наука, передача умінь від батька до 

сина, батькова суворість i вимогливість, батькова людяність i стриманість 

ведуть дитину по життю впевнено i терпляче. Здавна вважається, що батько – 

це захисник, годувальник. Батькове слово – закон. Як скаже батько, так i 

буде, бо він – голова cім’ї, зразок для своїх дітей. Кожна дитина хоче, щоб її 

батько був людиною сильною i справедливою, щоб був мудрий i мужній, але 

щоб водночас відчувати його доброту i лагідність. Поділіться своїми 

думками про тата.  

Класний керівник: Дуже хочеться, діти, щоб ви розуміли своїх батьків, 

любили їx. Бо по-справжньому любити їx – означає приносити в дім мир i 

спокій, не завдавати батькам болю, образи, прикрощів. Найбільше щастя для 

мами й тата – ваше щастя. 

Студент читає вірш (випереджувальне завдання):  

Любий батько – глава мого роду,  

Ти навчив розуміти і зло, і добро,  

Де б не був я – до тебе прийду на пораду,  

Знайду вірну стежину, як би там не було.  

Горе чи нещастя, чи біда яка.  

Всіх нас виручає батькова рука.  

Татова правиця знає труд і піт,  

Із руки цієї ми йдемо у світ.  
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Рідна, ніжна, щира, добра і міцна.  

У житті дорога з нею не страшна.  

Як підеш у люди, щоб там не було,  

Хай в тобі не згасне батькове тепло.  

Класний керівник: Батьківське серце здатне пройматися болем дитини 

на відстані, журитися за долю своїх дітей усе життя. Якби міг, кажуть у 

народі, то й сонце прихилив би.  

Творче завдання «Турбота про рідних». Класний керівник просить 

студентів скласти два списки обов’язків: перший – «Обов’язки батьків», 

другий – «Мої обов’язки». Кожен список має складатися з п’яти пунктів. 

Потім класний керівник запитує учнів, які обов’язки, на їхню думку, 

виконувати легко, а які – важко. 

Після обговорення учні разом з учителем визначають, що слід робити 

для того, щоб звичайне виконання обов’язків перетворилося на щире 

піклування про рідних. 

Класний керівник: Молоді люди знайомляться, розуміють, що зустріли 

свою половинку й жити без неї не можуть, закохуються та йдуть до рагсу, 

церкви, щоб узяти шлюб. Шлюб – добровільний союз чоловіка та жінки з 

метою створення сім’ї.  

Класний керівник: Які традиції є у ваших родинах? Студенти 

розповідають про свої сімейні традиції. Пропоную вам вирішити сімейний 

конфлікт-ситуації на загальній сімейній раді. Вам запропоновані по 1 

ситуації і ви повинні їх вирішити. 

Ситуація 1. Ви (як майбутні батьки) випадково дізналися, що ваша 

дитина палить. Просите її чесно зізнатися, але вона все заперечує. При цьому 

стверджує, що друзі палять, тому від неї теж тхне цигарками. 

Ситуація 2. Ви багато працюєте, часто дуже зайняті, тому просите свою 

дитину зробити необхідну роботу по дому. Дитина знаходить тисячу 

відмовок, але при цьому встигає побазікати з друзями, подивитися телевізор. 

Як батьки починають сварити, йде до себе в кімнату і на прохання батьків не 

реагує. 

Ситуація 3. Бабуся та дідусь дуже хочуть бачити онуків, але онуки 

люблять тільки отримувати від бабусі й дідуся подарунки. Їхати ж до них не 

хочуть, пояснюючи це тим, що їм ніколи, багато уроків і таке інше. 

Кожна людина повинна знати свій родовід, пам’ятати своїх прапрадідів, 

знати, чим вони займалися, як жили, чим славилися. Треба вивчити «дерево 

свого роду». Що більший рід, то міцнішим росте дерево, і у кожної гілочки 

чи коріння є своє ім’я. Дізнатися про це нам може допомогти сімейний архів 

– родинні фотографії, листи, альбоми, інші сімейні реліквії. Та, напевне, 

найбільшу цінність у сімейному архіві займає сімейний альбом-літопис. 

Бесіда зі студентами. 

А чи ведуться у ваших сім’ях альбоми-літописи? 

Які саме фотографії містяться в цих альбомах, які записи занесені? 

А чи потрібно підписувати фотографії? 
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Пам’ятайте, що у вашому альбомі (власному) обов’язково мають знайти 

місце фотографії батьків і членів сім’ї, дорогих вашому серцю людей. 

А зараз прошу поділитися своїми розповідями про сімейний альбом. 

(Студенти розказують). 

Але ще більшою святістю, ще більшою повагою, ознакою любові буде 

вивішений на стіні портрет бабусі чи дідуся, батька чи матері. Бо це не 

просто данина традиції, це пам'ять про тих, хто творить історію, з кого треба 

брати приклад. Але, на жаль, не в багатьох сучасних родинах знайдеш на 

стіні батьківські фотокартки. Зате скільки співаків, футболістів… А 

прибраний вишитим рушником портрет батька чи матері чомусь вважається 

ознакою старомодності. 

А які свята стали традиційними у вашій родині? 

Коли за святковим столом збираються усі члени родини? 

Пам’ятайте, бережіть сімейні реліквії, сімейні альбоми, щоб потім, на 

схилі літ, передати своїм дітям. Бо знати слід родовід, зберігати про нього 

нетлінну пам’ять означає любити свою Вітчизну. 

Якою ви б хотіли бачити свою родину? 

Класний керівник. На цьому наша виховна година завершена. На 

наступну виховну годину попрошу вас підготувати лист-подяку батькам та 

розповідь-рекламу про бабусю або дідуся. 

Дякую Вам, студенти, за щирі слова, за мудру бесіду. Я дякую всім вам 

за активну участь, за підготовку у проведенні виховної години. І хай Бог 

допомагає вам у свій час створити міцні сім'ї, де буде панувати добро, любов, 

мир, злагода, взаємопорозуміння. Бажаю всім вам щастя, здоров'я, злагоди у 

родинах! Сподіваюся, що в нашій студентській родині завжди пануватимуть 

щирість і взаєморозуміння, а у великій всенародній родині – мир! До нових 

зустрічей!  

 

3.2   «Моє місто/село в історії моєї країни». Методична розробка 

відкритої виховної години на тему  

«Історія розвитку маріупольського спорту. 

Спортивний КВК» (В.О.Лузанова). 
 

Тема: Історія розвитку спорту. Спортивний  КВК. 

Девіз заходу: « Хто не знає свого минулого – той не має майбутнього» 

Мета: 

Навчальна:  розглянути принципи здорового способу життя молоді, 

продовжувати формувати вміння цінувати історію рідного міста та 

прищеплення любові до спорту у всіх його аспектах. 

Розвивальна: формувати поняття важливості історичної приналежності 

для людини і для нації в цілому. 

Виховна: виховувати почуття національної гордості, патріотизму,                    

відповідальності за майбутнє нашої нації. 

Вид заняття: виховна година. 
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Методи та форми проведення виховної години: евристична бесіда, 

випереджувальні завдання, творчі завдання. 

Методичне забезпечення: фото матеріали Маріупольського краєзнавчого 

музею; фотоархів легкоатлетичного манежу та стадіону «Азовсталь»; 

особистий фотоархів тренера з футболу Якушевського Л.Б. та тренера з 

важкої атлетики Віталія Данильченка; історичні архівні матеріали 

Маріупольського краєзнавчого музею; історичні архівні матеріали 

спортивного комплексу  "Азовмаш", стадіону «Новатор». 

 

 

                                                                     Кто малого не может,  

                                                                      тому и большее не возможно. 

                                                                                                  М.В. Ломоносов  

Зміст і хід виховної години: 

1. Організаційний момент: 

       - привітання студентів і гостей виховної  години; 

        - перевірка готовності студентів до виховної години. 

2. Мотивація теми: 

 Вступне слово класного керівника: 

 Маріуполь – найбільший індустріальний центр і морський порт на 

південному сході України. Розташований на березі Азовського моря при 

впадінні в нього річки Кальміус. 

 Ще з недавніх часів це місце приваблювало до себе людей: мисливців 

кам’яного віку влаштовували тут свої стоянки,  поселення та могильники, 

кочові племена часу міді – бронзи, скіфо – сарматської доби та періоду 

середньовіччя залишали велику кількість курганів з похованням своїх 

родичів. 

 Маріуполь заснований у 1778 році, протягом усієї  40-річної історії він 

був відомий не тільки як торговельний та промисловий центр на південному 

сході України, а й місто, славне своїми спортивними традиціями. 

 Перший чемпіон у Маріуполі з’явився у 1903 році, ним став важкоатлет 

Михайло Лукін, який виграв чемпіонат Росії. Саме він проклав шлях 

досягненням для кількох поколінь Маріуполя, міста, яке подарувало світу 

десятки чемпіонів найвищих рівнів. Витоки цих успіхів потрібно шукати у 

недавньому минулому, який прийнято називати радянським періодом. 

 Про ці успіхи ми й поговоримо сьогодні. 

3.Розкриття теми виховної години. 

Ведуча 1: Радянська влада у місті була встановлена 30 грудня 1917 

року, але громадська війна, в ході якої Маріуполь переходив з рук в руки, 

завадила мирному розвитку  нового життя. Остаточно Радянську владу  

встановлено у місті після 4-го січня 1912 року. Визволення міста від 

денікінців було відзначене поновленням спортивних змагань. Вже 1 травня 

1920 року на майданчику міського циклодрому відбувся другий матч  з 

футболу між командами Всеобучу та Комсомолу. 
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 Голод 1921 – 1922 років призупинив розвиток фізкультурного руху у 

Маріуполі, але ненадовго. Здолавши наслідки голоду, міська влада взялася не 

тільки за економічні перетворення. З 1924 року йде бурхливе будівництво 

спортивних споруд. Створюється окружна рада фізкультури, яка прийняла на 

себе координацію всієї роботи. Під гаслом «Фізкультурі – почесне місце!» 

розгортається різнобічна пропаганда. По радіо читаються лекції з 

фізкультури, у школах, клубах юних піонерів, на підприємствах створюються 

фізкультурні гуртки та спортивні секції. Організуються «кінно-лижні» 

вилазки 238–го полку, які ставили собі за мету пропаганду «здорового 

зимового спорту лиж». Окрім них популяризуються нові нетрадиційні для 

міста види спорту: волейбол, туризм, кульова стрільба. Відкривається 

«морський спортивний пункт зі школами плавання, веслування, вітрильного 

керування», що заклало базу для подальшого розвитку у Маріуполі 

морського багатоборства. Дуже швидко завоював популярність баскетбол. 

Володимир Шаблинський, відомий тренер баскетбольної команди 

«Будівельник», у своїй книзі пише: «(у 1926 році) … ми отримали звістку про 

приїзд до нашого міста на товариську зустріч спортсменів з Маріуполя. Про 

гостей знали лише те,  що баскетболом займаються не перший рік, оволоділи 

багатьма секретами, брали участь навіть у республіканських змаганнях». 

Широке поширення отримують шашки та шахи. Маріупольці з захопленням 

продовжують займатися спортом. 

 Головним завданням вважався розвиток, насамперед, масової 

фізкультури, що природно гальмувало розвиток професійного спорту, зате 

продовжують будуватися та вводитися в експлуатацію нові спортивні 

споруди. У місті з’являються водні станції та стадіони, стрілецький стенд та 

парашутні вишки, відкриваються спортивні табори, у яких відпочивали та 

тренувались кращі фізкультурники усіх районів Донецької області. 

Фізкультурний рух пішов на зріст. Прикметою цього та наступних десятиліть 

стають масові заходи: легкоатлетичні кроси, велосипедні гонки та естафети, 

фізкультурні паради, міські та заводські спартакіади, загальноміські 

спортивні свята, у яких брали участь члени всіх численних  спортивних 

товариств. Природна  масовість надала розвитку індивідуальності. В окремих 

видах спорту почали з’являтися перші паростки майбутніх чемпіонів. 

Незвичайною популярністю у місті користується футбол, футбольні команди 

ростуть як гриби, у місті нараховувалося понад 10 команд. На початку 30-х 

років чемпіоном міста з футболу стає команда «Динамо», у 1937 році була 

створена футбольна команда «Спартак», у який поступово збиралися кращі 

гравці міста.  

 У 1936 році маріупольський боксер у легкій вазі став переможцем 

перших обласних змагань з боксу в Одесі. Прекрасні результати показували 

наші гімнасти, які брали участь навіть у всесоюзних змаганнях. Саме у 30-х 

роки захопився спортивною гімнастикою Віктор Чукарін, учень 

Маріупольського металургійного технікуму (зараз це індустріальний 
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коледж), надалі –  дворазовий абсолютний Олімпійський чемпіон (1952-1956 

роки). 

Ведучий 2: Велика Вітчизняна війна перервала мирне життя Радянської 

країни. Сотні та тисячі спортсменів і фізкультурників пішли на фронт, але 

спортивні змагання все ж таки  проводилися. Мобілізований маріупольський 

легкоатлет М. М. Бріськін був тимчасово відкликаний з фронту, для участі у 

всесоюзних змаганнях. У 1941 році він став чемпіоном СРСР зі спортивної 

ходьби. Фашисти, які окупували Маріуполь, відчували себе у ньому 

господарями. Дізнавшись, що на заводі Ілліча була футбольна команда, вони 

викликали наших футболістів на матч. Хоча основного складу команди у 

місті не було, матч все ж відбувся 31.10.1941 року. Не зважаючи на грубу гру 

та погрози з боку німців, матч виграли наші футболісти з рахунком 3:1. Після 

гри фашисти жорстоко побили маріупольських футболістів. 

 У вересні 1943 року Маріуполь був визволений. Маріупольці з 

ентузіазмом взялися відновлювати не тільки заводи та житло, але й спортивні 

споруди. І одразу після війни стали проводитися змагання з волейболу, 

баскетболу, футболу, легкої атлетики, у місті відкрилася перша дитяча 

спортивна школа. Маріупольці гідно представляли своє місто на обласних та 

республіканських змаганнях майже з усіх видів спорту. У 50-ті роки Жданов 

(у 1948 році місто було перейменовано), в основному вже відновивши свій 

промисловий потенціал, почав впритул займатися розвитком фізкультури та 

спорту. Будувалися та відкривалися нові стадіони, це у значній мірі 

стимулювало розвиток таких видів, як легка атлетика, важка атлетика, ігрові 

види спорту, і, звісно ж футбол. Почали приділяти велику увагу високим 

спортивніим результатам, у місті з’являються перші майстри спорту, 

учасники збірних команд України, СРСР, переможці республіканських та 

всесоюзних змагань. 

Чемпіонами республіки та призерами чемпіонату СРСР з акробатики 

стали азовстальці брати Тишлери: Андрій, Володимир, Олександр та Віктор; 

- Стрілок колективу фізкультури заводу імені Ілліча Микола 

Плескачевський у 1954 році; 

- Володимир Кленін у 1954 році виборов юнацьку першість України з 

боксу. 

- спортсмени ждановського морського клубу ДОСААФ три роки 

поспіль (1951-1953 роки) завойовували 1-і місця у всесоюзних та 

республіканських змаганнях з веслування. Команда багатоборців була 

чемпіоном республіки, а Віктор Андручкевич неодноразово ставав 

чемпіоном СРСР. 

Спортивний рух набирав сили, у місті підростало покоління майбутніх 

чемпіонів. З 1966 року у місті спостерігається надзвичайний підйом 

фізкультурно – спортивної роботи. Цей рік стає вирішальним, знаменним у 

спортивній історії міста. 

Ведуча 1:БОКС.  У 1967 році з Магадану був запрошений молодий 

талановитий тренер з боксу Михайло Зав’ялов. З нього у Маріуполі почався 
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великий  бокс. Зав’ялов привіз з собою декількох спортсменів – чемпіонів 

збірної команди країни, у тому числі Юрія Кулагіна, Євгена Бурмістрова, 

В’ячеслава Целіщева. Вони складали «кістяк» тієї команди, яка змусила 

говорити всю країну про ждановську школу боксу. Федерація боксу СРСР за 

клопотанням обласної федерації боксу затвердила проведення традиційних 

змагань всесоюзного масштабу «Меморіал Макара Мазая». Цей меморіал 

приніс місту багато майбутніх зірок світового масштабу. Так у 1972 році 

відбувся матч СРСР – США, у якому брав участь Климанов, його бій з 

чемпіоном США був визнаний кращим. Окрім того, відбувся матч між 

збірною командою СРСР та збірною командою Жданова. Вперше наші 

спортсмени взяли участь у чемпіонаті СРСР. Тоді Харченко Валерій посів 2-е 

місце, але наступного року він та Климанов повернулися у Жданов 

чемпіонами СРСР. Наші боксери з року в рік показували блискучі 

результати. Климанов двічі переміг на чемпіонатах Європи. Взявши участь у 

першому чемпіонаті Світу (1974 рік) він здобув чудову перемогу, виборовши 

бронзову медаль. У 1978 році боксер О. Ахіло виграв престижний 

міжнародний турнір у Данії, а О. Лосєв повернувся з золотою медаллю з 

чемпіонату Світу. 

 В олімпійський 80-й рік вихованець Царева Анатолій Микулін став 

чемпіоном Європи, а заслуженим майстром спорту став вперше в історії 

міста спортсмен Олександр Гуров. 

Ведучий 2:БОРОТЬБА. Першим в нашому місті (та області) майстром 

спорту СРСР міжнародного класу став Василь Алтухов. Студент 

Ждановського металургійного інституту, вигравши в Угорщині міжнародний 

турнір класу «А» з класичної боротьби. Майстер спорту Валерій Димочка 

здобув перемогу на кубок Європи та був удостоєний звання чемпіона і призу 

«Олімпійські надії». У 1978 році, у році 200 річчя міста Жданова, борець В. 

Лєтов став чемпіоном Європи. У 1982 році проявили себе борці: В Олійник, 

здобувши титул чемпіона Європи серед юніорів, другий раз здобув перемогу 

на чемпіонаті Світу М.Харачура – вперше в історії нашого міста. 

Ведуча 1:ФУТБОЛ. Рішенням федерації футболу УРСР, жданівська 

команда була включена до розіграшу першості УРСР класу «Б» (старший 

тренер К.Парадій). Так, у 1967 році у складі 30 дворових футбольних команд, 

в Орджонікідзевському районі народилась«Карамелька», через півтора року 

вона вже посіла друге місце в області у змаганнях на приз «Шкіряний м’яч». 

У наступні роки «Карамелька» відкрила дорогу у великий спорт таким 

відомим футболістам, як: Сергій Балтача та Сергій Морозов. Центральний 

захисник команди  Василь Пічул – відомий російський режисер. Футбол 

невід’ємно оволодів серцями жданівців. А великий футбол отримав одного з 

видатних спортсменів 60-х Віталія Хмельницького, вихованця СК 

«Азовсталь» (у 1967 році у складі київського «Динамо» він став чемпіоном 

країни). У тій самій команді грав випускник нашого Маріупольського 

механіко – металургійного коледжу Олександр Радченко. 



36 
 

Ведучий 2:  ВАЖКА АТЛЕТИКА.  Великою подією спортивного життя 

усієї країни 1975 року стала чергова, VI Спартакіада народів СРСР. Віталій 

Данильченко, важкоатлет з «Новатора» на спартакіаді встановив світовий 

рекорд, та у цьому ж році став чемпіоном світу та Європи серед юнаків. У 

наступному році він підтвердив це звання вдруге. Олімпійський 80-й рік став 

вдалим для важкоатлета Олега Мороза, він переміг у юнацькій першості 

СРСР. У 1998–2000 роках Удачин А. тричі поспіль стає чемпіоном світу 

серед юніорів та у 19-річному віці вперше здобуває можливість брати участь 

в Олімпійських іграх, що проходили в Сіднеї. 

Ведуча 1:ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Успіхи зростали. У 1968 році з першості 

України з легкої атлетики дві золоті медалі (і два рекорди) привезла 

Н.Александрова і срібло С.Виперайленко, який став згодом одним з кращих 

бігунів на марафонські дистанції, тричі завоювавши звання чемпіона УРСР з 

цього виду спорту. А.Саєвский у 1977 році на всесвітніх Олімпійських іграх 

глухих спортсменів у Бухаресті став чемпіоном у стрибках: у довжину 

(встановивши рекорд), у висоту, а в потрійному завоював срібну медаль. У 

олімпійський 80-й рік на І першому чемпіонаті Європи з легкої атлетики 

серед глухих спортсменів він завоював дві золоті медалі і отримав пам'ятну 

медаль кращого спортсмена на приз газети «Правда», в потрійному стрибку 

переміг Геннадій Ковтунов обігравши 3-разового олімпійського чемпіона 

Віктора Санєєва. Бігун А. Караулов завоював золоту медаль на чемпіонаті 

ВЦРПС. 

Ведучий 2: ПЛАВАННЯ.У 1978 році плавець А.Сидоренко встановлює 

світовий рекорд, а в 1978 році він стає справжнім героєм VII спартакіади 

народів СРСР, встановивши рекорд Європи та завоювавши чотири медалі: 2-

золоті, 1-срібну і 1-бронзову. Він був визнаний кращим спортсменом 

змагань. Йому надали право спустити прапор VII Спартакіади. 

Ведуча 1:80-і пройшли під знаком нових вищих досягнень ждановських 

спортсменів. На XXII Олімпійських іграхув Москві ім'я міста прославив 

корінний ждановец 20-ти річний А.Сидоренко. Він встановив олімпійський 

рекорд і завоював золоту медаль олімпійського чемпіона в плаванні. 

 У 1991 році розпався Радянський Союз і була проголошена 

незалежність України. В історії країни та її спорту розпочався новий етап ... 

 За радянських часів у місті склалися міцні спортивні традиції, 

засновані ще в 1967 році. Меморіал Макара Мазая досі щорічно збирає до 

200 найсильніших спортсменів не тільки України, а й ближнього зарубіжжя. 

Традиційними стали травневі легкоатлетичні пробіги на приз газети 

«Приазовский рабочий», Азовська крейсерська регата, Азовський марафон та 

інші. Маріуполь завоював репутацію спортивного міста і увійшов до числа 

тих, де проводилися найбільші змагання. 

Ведучий 2: У 70-80-і роки були підготовлені спортивні кадри з числа 

місцевої молоді. Наші чемпіони, що згодом стали тренерами, залишилися в 

рідному місті і, у свою чергу, в 90-2000-і роки виховали нове покоління 

маріупольських чемпіонів. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1998
http://uk.wikipedia.org/wiki/2000
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%B7_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%B7_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2000
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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Саме ці причини дозволили місту в наступне десятиліття делегувати на 

Олімпійські ігри цілі команди. Маріупольські спортсмени, підготовлені ще в 

радянський час, вдало виступили на ХХVI Олімпійських іграх в Атланті 

(1996рік), коли незалежна Україна вперше представила свою національну 

збірну команду.  Маріуполець В'ячеслав Олійник став першим олімпійським 

чемпіоном незалежної України, а Олег Кирюхін завоював бронзову медаль, 4 

маріупольські команди грають у вищій лізі (волейбол, баскетбол, футбол, 

ватерполо). 

Ведуча 1: Наприкінці нагадаємо, хто з маріупольців відстоював честь 

України на вищих помостах олімпу в період з 2010-2013 роки: у важкій 

атлетиці відзначилися вихованці заслуженого тренера України Віталія 

Шведова. Артем Удачин став бронзовим призером чемпіонату світу, а Юлія 

Каліна сяяла на європейському форумі. 

Ведучий2:  У плаванні вітали з золотою медаллю чемпіонату Європи 

на відкритій воді Ольгу Берсенєву. Вона на дистанції 25 кілометрів 

фінішувала першою. 

Ведуча 1: У греко - римській боротьбі домігся відмінного результату 

Олександр Шишман. Наш спортсмен - чемпіон світу серед 

військовослужбовців. А Сергій Красильников став переможцем кубку 

України. 

Ведучий 2: У боксі  до вершин Олімпу дійшов Антон Коссе. 

Маріуполець завоював золоту медаль на 5- літніх спортивних іграх України 

серед молоді. 

Ведуча 1: Валерій Кудряшов став переможцем Кубка України і 

срібним призером чемпіонату країни у вітрильному спорті. 

Ведучий 2: Максим Наконєчний представляв маріупольську легку 

атлетику на чемпіонаті Європи в Іспанії, Світлана Шмідт та Юлія Кревсун 

пробували свої сили на Олімпіаді 2012 р. в Лондоні. 

 Чемпіонка України Ганна Федорова набиралася досвіду на світовому 

форумі з вільної боротьби серед юніорів. Все це дає підставу стверджувати, 

що у Маріуполя не тільки велике спортивне минуле, але є надії і на таке ж 

майбутнє. 

4. Узагальнення. Поки команди готуються до майбутньої гри, ми 

проведемо коротку й веселу розминку з глядачами: 

Весела розминка для всіх уболівальників. 

1. Людина зі зваженим підходом                                                 (штангіст) 

2. Траса швидкісного спуску                                                      (перила) 

3. Городошний дрин                                                                      (біта) 

4. Морська  розважальна подорож                                               (круїз) 

5.Узаконений ляпас знизу                                                             (аперкот) 

6. Компотна пловчиха                                                                    (ягода) 

7. М’яч за межею                                                                            (аут) 

8. Військово-спортивна показуха                                                  (парад) 
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Легка розминка для вболівальників першої команди. 

1. Положення в боксі, коли один вирубав іншого                        (нокаут) 

2. Передача м'яча партнеру                                                             (пас) 

3. Сітка для стрибунів                                                                     (батут) 

4. Мордобій між паузами                                                                 (раунд) 

5. Король футболу, який став королем кави                                  (пеле) 

6.Стріляне місце                                                                                (тир) 

7. Найвище звання для яхтсменів                                                    (капітан) 

8. Біг по пересіченій місцевості                                                       (крос) 

Легка розминка для вболівальників другої команди. 

1. Буває спортивний, буває капітанський                                       (місток) 

2. Дитяча «зброя»                                                                              (рогатка) 

3. Суперник нуликів                                                                          (хрестик) 

4. Мисляча жінка                                                                           (шахістка) 

5. Мотузка для ловлі тварин                                                       (аркан, ласо) 

6. Місце спортсменів, звідки всі розбігаються                                (старт) 

7. Довжина марафону                                                                (42 км 192 м.) 

8. Споруда для глядачів                                                                     

(трибуна) 

Враховується кількість правильних відповідей і час. Ціна кожної 

відповіді 1-б. 

Питання з історії спорту 

Для команд 

(у команді 5 чоловік) 

1.  У 1996 році Україна вперше виставила свою національну збірну 

на  Олімпійських іграх. Багато спортсменів мріяли тоді про славу першого 

олімпійського чемпіона незалежної України. Але ця честь була завойована 

маріупольцем. Назвіть його ім'я? Ціна відповіді: 2-бали 

  - Борець греко - римської боротьби В'ячеслав Олійник. 

2.Які маріупольські команди грають в суперлігах? Ціна відповіді: 3-бали 

  -баскетбол «Азовмаш», футбол і водне поло «Іллічівець». 

3. У 16 років він став майстром спорту, 17 - майстер спорту СРСР 

міжнародного класу, 18 - рекордсменом світу, в 20 - Олімпійським 

чемпіоном. Хто він? Ціна відповіді: 2-бали 

  -Олександр Сидоренко, плавання. 

4. У професійному спорті звання заслуженого майстра спорту не 

присвоюється. Але в особливих випадках роблять виняток. Один з таких 

спортсменів - маріуполець. Назвіть його ім'я і вид спорту? За що він 

удостоєний такої честі?  

Ціна відповіді: 3-бали 

  - Олександр Гуров - боксер. 3-кратний чемпіон Європи, 

багаторазовий чемпіон України. 

     5. У каком виді спорту проводять меморіал Макара Мазая? Хто є його 

засновником? Ціна відповіді: 2-бала 
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  -бокс, Зав’ялов  Михаил. 

6.У Маріуполі живуть найсильніші люди планети. Назвіть їхні імена? 

Вид 

       спорту? Ціна відповіді: 3-бали 

- Важка атлетика: Артем Удачин, Віталій Папазов, Сергій Романенко. 

7. Який вид спорту за всю свою історію змінював свою назву не 

змінюючись по суті? Ціна відповіді: 3-бали 

  - боротьба була французька; з 1949 року - класична; з 1991 року-

греко - римська. 

8. Як називалася баскетбольна команда Маріуполя в різні роки?  

Ціна відповіді: 4-бали 

  -Новатор, Азовмаш, Азовбаскет, Азовмаш. 

9. Він закінчив механіко - металургійний технікум і до 2005 року грав в 

основному складі столичної команди з біло-блакитним кольором прапора. 

Про кого йде мова? Ціна відповіді: 3-бали 

  - Радченко Олексій, футбол, київське Динамо. 

10. Геннадій Кофтунов, спортсмен з Маріуполя, срібний призер 

чемпіонатів Європи в змаганнях на приз газети «Правда» переміг 

триразового олімпійського чемпіона Віктора Санєєва. У якому виді спорту 

виступав Г.Кофтунов? Ціна відповіді: 2-бали. 

  -Легка атлетика, потрійний  стрибок. 

11. Що таке циклодром, і де він знаходиться в старому Маріуполі? 

           Ціна відповіді: 2-бали. 

  - місце для велоперегонів (велотрек), нинішній стадіон 

«Азовець». 

12. «Показуха»: Група підтримки зображує, а знавці називають види 

спорту. 

Для першої команди:                                                      Для другої команди: 

- баскетбол;                                                                       - гребля; 

- бокс;                                                                                - фехтування; 

- спортивная ходьба;                                                        - волейбол; 

- важка атлетика;                                                             - плавання; 

- біатлон                                                                            - сумо 

Ціна кожної правильної відповіді – 1 бал. 

13. Чорний ящик. «Це» допомогло невисокому хлопчині з Маріуполя 

піднятися на найвищу сходинку олімпійського п'єдесталу. Що знаходиться в 

цьому ящику? Про кого йде мова? Ціна відповіді: 2-бали. 

  - боксерські рукавички, Олег Кірюхін. 

14. У 1952 році СРСР вперше взяв участь в Олімпійських іграх. Першим 

радянським чемпіоном, причому абсолютним чемпіоном зі спортивної 

гімнастики став спортсмен, дитинство і юність якого пройшли в Маріуполі. 

Хто він?  

Ціна відповіді: 1-бал 

  -Віктор Чукарін. 
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15. У 1970 році в місті було здано в експлуатацію відразу кілька 

спортивних споруд, які досі становлять ядро спортивної бази Маріуполя. 

Назвіть їх. 

 Ціна відповіді: 4-бали 

- манеж «Азовсталь», басейн " Нептун", палац спорту «Новатор», 

«Спартак», гребна база. 

         16. «Кіт у мішку». Учасники із закритими очима мають відгадати 

предмети, які належать того чи іншого виду спорту. 

          Для першої команди:                           Для другої команди: 

           - капа;                                                  - барильце лото; 

           - шарик для пінг-понгу;                     - мяч великого тенісу; 

           - свисток;                                             - секундомер; 

           - доміно;                                              - кубик Рубіка; 

           - кистевий еспандер                         - шахи. 

         Ціна кожної правильної відповіді 1-бал. 

6. Підведення підсумків КВК. (Журі підбивають підсумок) 

Ведучий1:І поки журі підбиває підсумки, ми з вами проведемо 

спортивне бліц-опитування; беруть участь всі присутні в залі: 

Бліц-опитування. 

1).  Де проводилися олімпійські ігри давнини? (У Стародавній Греції в 

Олімпії) 

2). Як виглядає емблема олімпійських ігор?(П'ять переплетених колець) 

3). Як часто проводяться олімпійські ігри? (Кожні чотири роки) 

4). За допомогою якого приладу туристи орієнтуються на місцевості? 

(З допомогою компаса) 

5). Як називається спортивна гра на воді?  (Водне поло) 

6). Що означає жовта картка, показана футболісту?  (Попередження) 

7). Що означає червона картка, показана футболісту? (Вилучення) 

8). Як перевести українською мовою девіз Олімпійських ігор «Citius, 

altius, fortius!»? (Швидше, вище, сильніше) 

9). Якого кольору кільця на олімпійському прапорі?  (Кільця синього, 

жовтого, чорного, зеленого і червоного кольору) 

     10).  Яку ідею символізує переплетення кілець? (Ідею об'єднання 

народів п'яти континентів) 

 

7. Підведення підсумків, класний керівник дякує всім студентам за 

допомогу та активну участь у заході. 

8. Нагородження команд. 

9. Домашнє завдання: Знайти цікаві цитати, вислови, вірші про 

спортсменів. 
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3.3   Тренінг «Національні традиції» 

(https://abetkaland.in.ua/vyhovna-godyna-narodni-svyata-ukrayinskogo-

narodu/. ) 

  Мета заняття: закріпити поняття «свято», «народні свята»; продовжити 

знайомити з основними святами зимового, весняного, літнього і осіннього 

періодів та традиціями їх відзначення; вивчити основні атрибути і символи 

найбільших народних свят українців; розширювати знання студентів про 

давні звичаї українського народу, про традиції святкування і відзначення 

народних свят; розвивати логічне мовлення, граматично правильно 

висловлювати свої думки; виховувати любов до свого народу, повагу до його 

традицій, минулого і сучасного. 

Форма проведення: тренінг. 

Хід заняття 

Оголошення теми і завдань заняття.  

«Правила групи»: 

- Бути активним. 

- Не перебивати. 

- Говорити чітко і коротко. 

- Вислуховувати думку кожного. 

- Бути «тут і зараз». 

Поділ студентів 4 на групи: 

1 група – зимові свята 

2 група – весняні свята 

3 група – літні свята 

4 група – осінні свята 

 

Опрацювання нового матеріалу 

Вправа 1. «Обери зі списку». Обери зі списку свята тієї пори року, над 

якою працює група. Визначить зайві свята. 

 

Різдво, Великдень, Спас, День Святого Миколая, Благовіщення, Троіця, 

Покрова, свято Івана Купала, Водохреще, свято Андрія, Різдво Пресвятої 

Богородиці, Хелоуїн, Воздвиження Хреста Господнього, Вознесіння, 

Маковія, свято Михайла, День Святого Валентина. 

 

Вправа 2.  «Вибери вірш  або пісню». Оберіть із запропонованих віршів 

та пісень ті, які відповідають святу пори року, над якою ви працюєте, і 

прочитайте його. 

Б’є сонечко в віконечко, 

вістить: «Христос воскрес!» 

І жайворон зі всіх сторін 

лящить: «Христос воскрес!» 

Цвіт в пахощах на радощах 

цвіте: «Христос воскрес!» 

https://abetkaland.in.ua/vyhovna-godyna-narodni-svyata-ukrayinskogo-narodu/
https://abetkaland.in.ua/vyhovna-godyna-narodni-svyata-ukrayinskogo-narodu/
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І дзвонить дзвін, мов навздогін 

гуде: «Христос воскрес!» 

Тай б’ються в такт у молодят 

серця: «Христос воскрес!» 

А ми в отвіт на той привіт: 

«Воістину воскрес!» Дивись, дитино, чорнобривців цвіт. 

Його переплету в букетик з маками. 

Ось деревій. Їм лікуватись слід, 

Коли у тебе пальчики подряпані. 

Оце полин. Пахучий та гіркий. 

Тобі ще рано знати стан полинний. 

А ще він лікувальний. І такий – 

Як справжній символ неньки – України. 

А ось і миколайчики блакитні. 

І колоски. Біжи, дитино, в сад, 

Я бачила, що айстра там розквітла! 

І кетяг горобини ось, дивись – 

Родину укріпляє, думи – мрії. 

Ну, що моя хороша, посміхнись! 

Ходімо! Нині – свято Маковія. 

Віншуєм Тя, Господарю 

Із тим Новим Роком, 

Щастя, Сили і Здоров’я, 

І з новим Доробком. 

Той старий Рік хай ніколи 

До Нас не вертає, 

Всяким лихом вовік віки 

Нехай пропадає. 

Той Новий Рік щоб приніс Вам 

Здоров’я та Сили, 

А щоби-Сте, Господарю, 

Много Літ прожили! Вона усе на світі може – 

Поправить вчинки і слова, 

У ризи вдягне образ Божий, 

Догляне вольності права. 

І зцілить рани і образи, 

Одягне в золото  ліси, 

Усе покриє, всіх розважить 

І сповнить – щоб не попросив. 

Свята Покровонько, як мати, 

Ти нам дитинство зігрівай, 

І українську нашу хату, 

І наш веселий рідний край. 

Вправа 3 «Асоціативний кущ» 
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Напишіть 5 ознак,  з чим у вас асоціюється вказане свято. 

 

1 група – свято Миколая 

2 група – Великдень 

3 група – свято Івана Купала 

4 група – Різдво Пресвятої Богородиці 

Вправа 4 Тестування 

 

Відгадай, про яке свято йдеться за частиною ілюстрації до нього. 

(Використовуються частини ілюстрації будь – яких народних свят, а після 

відгадування частина ілюстрації доповнюється іншою частиною) 

 

Підсумок заняття (слухання пісні Н. Май «Квітуча Україна») 

 

3.4   «Народні промисли» 
Народні ремесла є джерелом духовності. Як зберегти і передати 

нащадкам усі найкращі надбання національної культури? Тому залучення 

студентів до традицій і витоків народної культури є важливим у вихованні 

підростаючого покоління, аби молодь – майбутнє України – не цуралася 

національного спадку, прилучалася до створення власних витворів.  

З видами народних ремесел та художніх промислів пропонуємо 

ознайомитись на сайті osvita.ua  (http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/11525/). 

Упродовж століть десятки й сотні тисяч майстрів – килимарниці, 

вишивальниці, ткачі, гончарі, різьбярі по дереву, кістці та рогу, майстри 

декоративного розпису, склороби-гутники, золотарі-ювеліри, ковалі, майстри 

лозоплетіння і художньої обробки шкіри та багатьох інших професій – 

створювали речі, необхідні людям у побуті. Кращі з них ми називаємо тепер 

творами народного мистецтва (http://vuzlib.com/content/view/82/78/).  

До Вашої уваги ми пропонуємо низку корисних посилань, що містять 

презентаційний матеріал до напряму «Народні промисли»:  

- презентація на тему: «Народні промисли України» 

(http://svitppt.com.ua/rizne/narodni-promisli-ukraini1.html); 

- презентація на тему «Регіональні центри народних промислів і ремесл» 

(https://gdz4you.com/prezentaciyi/inshi/regionalni-centry-narodnyh-promysliv-i-

remesl-20047/ ); 

- презентація «Українські ремесла й промисли» 

(http://www.myshared.ru/slide/1213279/). 

Запитання і завдання за темою «Народні промисли»: 

1. Назвіть основні народні ремесла, якими здавна займалися українці.  

2. Що Вам відомо про гончарство? Що таке майоліка? Чи поширене 

гончарство зараз? Чи є у Вас дома керамічні вироби? Які саме? 

3. Який приблизно вік ковальства як ремесла?  

Чому ковальство вважається одним з найважчих видів ремесел? 

http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/11525/
http://vuzlib.com/content/view/82/78/
http://svitppt.com.ua/rizne/narodni-promisli-ukraini1.html
https://gdz4you.com/prezentaciyi/inshi/regionalni-centry-narodnyh-promysliv-i-remesl-20047/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/inshi/regionalni-centry-narodnyh-promysliv-i-remesl-20047/
http://www.myshared.ru/slide/1213279/
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4. Що Ви можете сказати про розвиток ювелірного мистецтва періоду 

Київської Русі? Чи доводилося Вам бачити ювелірні чи побутові вироби 

давніх майстрів у музеях України, інших країн? Яке враження вони на Вас 

справили? 

5. Які деревообробні промисли здавна існували в Україні? 

6. Що таке гутництво? Коли воно виникло? 

7. Яким Ви уявляєте процес виготовлення лляного полотна у домашніх 

умовах? Що Ви можете сказати про цей вид колись обов’язкової жіночої 

роботи? Які природні барвники здавна використовували українці? 

8. Коли і де була відкрита перша вишивальна школа для дівчат? Хто її 

заснував? Скільки існує видів і прийомів вишивання? Які з них 

найпоширеніші? 

9.Чи поширене вишивання у наш час? Хто з Ваших рідних чи знайомих 

уміє вишивати хрестиком чи гладдю? А Ви вмієте?. 

 

3.5   Стаття Г.М.Дубініної «Виховання любові до батьківщини, 

рідного краю засобами організації екскурсій» 

 

Виховання любові до батьківщини, рідного краю засобами 

організації екскурсій. 
Розглянуто питання щодо розкриття потенційних можливостей 

організації та проведення екскурсій як одного з ефективних педагогічних 

методів виховання любові до Батьківщини, рідного краю. 

Ключові слова: патріотизм, екскурсія, рідний край, історичне минуле, 

історичні надбання. 

                                                           …ти – українець, ти – українка,            

                                                             навкруги тебе рідна твоя земля  

                                                             Україна, рідний тобі народ, ти мусиш   

                                                             знати свій край, знати, що твій народ    

                                                      утворив гарного, вічного прекрасного.  

                                                                                                Софія Русова 

Рідний край – це саме той куточок землі, де ми народжуємося, живемо, 

де наповнюємося батьківським теплом і материнською любов'ю, де природа 

насичує цілющою силою, а душі нашій любо і затишно. І саме на рідній землі 

до нас приходить відчуття усвідомлення себе часткою великої землі, ім'я якій 

– Україна .  

Гуманізація освіти спонукає звернутися до надбань світової культури, 

збагатити навчальні предмети ідеями людяності, миру, милосердя, 

толерантності. Реалізувати цей принцип допоможуть і екскурсії. За 

допомогою екскурсійного методу ефективно засвоюється краєзнавчий 

матеріал, який представлений у музеях та місцевих історичних пам’ятках. 

Звичайно, можна звернутися до туристичної агенції та не знати жодного 

клопоту. Але не всі студенти матеріально спроможні взяти участь у цьому 

важливому виховному заході. Мінімізувати витрати на подорож, а значить, 
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залучити більше молоді до цікавого світу історичних фактів, допоможуть 

професійні вміння викладача історії самотужки підготувати та провести 

екскурсію.  

Основна мета екскурсій – сприяння всебічному розвитку особистості, 

виховання любові до рідного краю, збагачення знань про свій рідний  край, 

країну, її історичне минуле, цікавих людей, культурні та історичні надбання 

наших предків.  Екскурсії покликані сприяти формуванню патріотизму, 

любові до рідного краю, бажанні оберігати та примножувати культурні, 

національні та природні багатства нашої держави. Вони займають важливе 

місце в системі національного виховання підростаючого покоління.  

Екскурсії мають на меті сформувати високу духовну культуру людини, 

гуманістичне мислення категоріями «вічних» цінностей, які засвоюються 

крізь призму національного. І хоча здійснюється це всією системою 

навчально-виховної роботи, але пріоритетна роль у реалізації цього 

принципу належить соціально-природничим дисциплінам. Їх народознавчий 

компонент розкриває багатогранність духовного досвіду народу, його 

традицій, творчості, особливості побуту, трудової діяльності тощо.  

Екскурсії мають сприяти ознайомленню студентів з національною 

культурою на тлі надбань світової цивілізації, формуванню у студентів 

почуття громадянської, національної та особистої гідності. Застосування 

принципу єдності загальнолюдського і національного у навчанні й вихованні 

через таку форму як екскурсії допомагатиме у виявленні і розвитку творчих 

здібностей студентів.  

Екскурсія – це наочний процес пізнання людиною навколишнього світу. 

Слово «екскурсія» походить від латинського «екскурсії» - поїздка. У ХІХ ст. 

це слово спочатку означало «вибігати, військовий набіг», пізніше – «вилазка, 

поїздка». Видатний педагог і вчений другої половини ХІХ ст. К.Ушинський 

розглядав екскурсі, як важливу складову навчального процесу. Він 

рекомендував застосовувати найбільш активний метод навчання – екскурсію, 

перш за все, природу. Так, екскурсію, як важливий елемент навчання, стали 

застосовувати педагоги окремих комерційних училищ та вищих навчальних 

закладів. Важливу роль в цей час відіграли «музеї місцевого краю», що діяли, 

як правило, на жертви відомих меценатів, а також, у великих містах за 

державний кошт. Вони створювали можливості ознайомлення, в першу 

чергу, школярів, студентів з історією, археологічними, художніми 

пам’ятками. В.О.Сухомлинський стверджував, що «…патріотичне виховання 

школярів доцільно здійснювати на загальнолюдських та національних 

цінностях, серед яких провідними є: любов до рідної землі, народу й 

Батьківщини, любов до найбільш рідних людей, членів сім’ї та родини, 

любов до рідної мови, шанобливе й бережливе ставлення до історії та 

культури українського народу, праця на благо свого народу й Батьківщини». 

 У словнику В.Даля екскурсія трактується, як «проходка, прогулянка, 

вирушання на пошуки чогось, для збирання трав та інш.». Найбільш повне 

визначення поняття «екскурсія» дав Б.Ємельянов. Екскурсія являє собою 
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цілеспрямований наочний процес пізнання навколишнього людину світу, 

процес, який побудований на раніше підібраних об’єктах у природних 

умовах. Загальна екскурсійна методика складається з двох головних розділів: 

підготовка екскурсії, проведення екскурсії. 

Етапи підготовки екскурсії: визначення цілі і завдання екскурсії; вибір 

теми; відбір літератури; ознайомлення з експозиціями і фондами музеїв; 

відбір і вивчення екскурсійних об'єктів; складання маршруту екскурсії; 

підготовка тексту екскурсії; комплектування «портфеля екскурсовода»; 

складання методичної розробки; проведення пробної екскурсії та її 

затвердження. Екскурсії розрізняють: за змістом – виробничі, біологічні, 

історичні, краєзнавчі, мистецтвознавчі та інші; за витратою часу – 

короткочасні та тривалі; за місцем у навчально-виховному процесі – вступні 

(на початку вивчення теми або розділу програмного матеріалу), проміжні (у 

процесі вивчення теми або розділу програмного матеріалу), підсумкові (у 

кінці вивчення теми, розділу). Екскурсії бувають: тематичні: проводяться у 

зв'язку з вивченням однієї або кількох взаємопов'язаних тем одного 

навчального предмета;  комплексні екскурсії проводяться на основі 

взаємопов'язаних тем кількох навчальних предметів. 

Методика проведення екскурсії. Безпосередньо перед екскурсією 

складають її план і проводять інструктаж. Студентам пояснюють, як 

поводитися під час екскурсії, дають вказівки, які слід провести самостійні 

спостереження і яку виконати роботу (зібрати матеріал для колекції, зробити 

записи й замальовки, фотозвіти та ін.). Під час екскурсії викладач або 

екскурсовод, використовуючи різні методи (розповідь, пояснення, бесіду, 

спостереження), розкриває зміст теми екскурсії. Бажано активізувати 

пізнавальну діяльність студентами методами бесіди та спостереження, що 

сприяє цілеспрямованому сприйманню об'єкта вивчення. Для цього на 

початку екскурсії дають загальну характеристику цього об'єкта, а відтак 

організовують спостереження і виконання студентами практичних завдань. 

Важливим є підсумковий етап екскурсії. Передусім це бесіда на самому 

об'єкті, під час якої студенти отримують відповіді на запитання, уточнюють 

певні теоретичні й практичні знання навчальної програми з предмета.    За 

матеріалами  екскурсії студенти готують звіти у вигляді невеличких описів, 

фотоколекцій. Спостереження, зроблені під час екскурсії, вони 

використовують на наступних заняттях, вивчаючи відповідний матеріал.            

Значення екскурсій полягає в тому, що студенти здобувають наочні знання в 

природних умовах; отримують багатий матеріал для спостережень; 

сприймають явища в цілісності; накопичують багатий матеріал для наступної 

роботи. 

                Екскурсійна програма історичного гуртка «Пошук». 

І. Історичні екскурсії «Тут все священне, все твоє, бо зветься просто - 

краєм рідним». Мета: вивчення духовних витоків міста, краю. Моє місто – 

частка України. Історичні відомості про край в цілому, його назву, 

історичний шлях від далекого минулого до сьогодення. Ознайомлення з 
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літописними джерелами про край, історико-краєзнавчою літературою. Форми 

роботи: відвідування краєзнавчого музею міста, історичні мандрівки         

«Моє місто не старіє, моє місто розквіта», «Мій рідний краю, ти Батьківщини 

частка», «Історичне обличчя міста». Природничо-географічні екскурсії 

«Чарівний світ природи – краса й гордість нашого краю». Мета: визначення 

місцезнаходження краю, міста. Вивчення головних вулиць, площ міста, з 

якими пов’язані видатні історичні події. Вивчення пам’яток живої і неживої 

природи: парки,  річки Кальчик, Кальміус, Азовське море.  Форми роботи: 

бесіди-огляди, мандрівки по рідному місту, екскурси в природу, краєзнавчі 

альманахи, які можуть мати назви «Тихі провулки старого міста», «Пам’ятки 

природи – споконвічні духовні острови», «Місцеві природно-історичні 

святині, обереги нашої духовності». 

ІІІ. Пам’ятки архітектури «Диво рукотворне». Мета: вивчення та 

збереження унікальних пам’ятників, будівель, церковних споруд, 

архітектурних пам’яток міста. Видатні археологи Азовського краю. Форми 

роботи: архітектурні подорожі, екскурсії цікавими і пам’ятними місцями 

міста «Архітектурні краєвиди Азовського краю»,   «Кам’яна музика віків», 

«Перлини архітектури півдня України», «Археологічні пам’ятки рідного 

краю». 

ІV. Екологічні екскурсії. Маріупольський степ заквітчаний, сяйливий. 

Мета: формувати екологічну культуру, вивчати проблеми екології зокрема 

нашого регіону, природа рідного краю, її захист і охорона, виховання 

екологічної культури, любов до навколишнього середовища, формувати 

уявлення про навколишній світ, рослинність, тварин свого краю. Знайомство 

з заповідниками і заказниками. Зникаючі рослини і тварини краю, їх охорона. 

Форми роботи: екологічні рейди, екологічні круїзи «Збережемо наш край 

блакитним і зеленим», «Заповідними стежками», «Заповідні куточки  краю», 

«Занесені до Червоної книги», «Екологія мого міста», «Краса і біль 

Азовського краю», «Природа навколо нас», «В ім’я вічної щедрості 

природи».   

 V. Екскурсії у світ мистецтва. Перлини Азовського мистецтва. Мета: 

рідний край в образотворчому мистецтві, історія живопису, діяльність 

місцевих художників, пов’язаних з рідним краєм, відвідування картинних 

галерей, художніх виставок, вивчення музично-театрального мистецтва 

рідного краю, творчості місцевих композиторів, співаків, акторів драмтеатру. 

Форми роботи: художньо-пізнавальні екскурсії, мистецькі подорожі, години 

живопису, екскурсії до літературно-мистецького салону, пісенні вернісажі «В 

країні рідного мистецтва», «Таланти твої, Маріуполю», «Бенефіс-знайомство 

з молодими виконавцями» (відвідування музичного училища), «Корифеї 

маріупольської сцени». 

Вважаю, що формування світогляду молоді неможливе без любові до 

своєї «малої батьківщини» – до домівки, в якій народився, де пройшло 

дитинство. Відновити історію сім’ї, повернутися обличчам до її забутих 

традицій, звичаїв, залучити до прадідівських ремесел, навчити дбайливо 
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ставитись до природи, ресурсів, пам’яток історії і культури краю, мови, 

літератури, фольклору, народної творчості – ось основне завдання викладачів 

історії засобами організацій та проведення екскурсій. Я сподіваюсь, що 

екскурсії, як один з ефективних педагогічних методів, допоможуть залучити 

молодь до вивчення історичного минулого свого народу, усвідомити свої 

корені, знайти моральні орієнтири в житті, виховати в собі почуття 

національної гідності, патріотизму. І коли молода людина на запитання: «Де 

найкраще місце на землі?» із впевненістю зможе сказати: «Там найкраще, де 

я народився», ось тоді ми досягли своєї мети. 

 

3.7 Сценарій святкового позааудиторного заходу, присвяченому 

Дню Перемоги – спортенданс (sports and dance) - «Понад усе – ЖИТТЯ!» 

(Л.О.Рубан Л.О., В.О.Лузанова) 

 
Чимало свят дарує нам весна, 

Як в рідний дім повернення з дороги. 

Та є найбільш хвилюючим для нас 

Величне свято Перемоги. 

Це свято не затьмариться в віках. 

В цей день нестимуть люди завжди квіти, 

Не обміліє пам’яті ріка – 

В серцях нащадків буде вічно жити… 

 

 «Понад усе – ЖИТТЯ!». 
Місце проведення: спортивна зала коледжу. 

Технічне та методичне обладнання: мультимедійний проектор, ПК, 

звукова колонка, радіомікрофони, презентація, відеозаписи за темами пісень, 

аудіозаписи  пісень, музикальний супровід. 

Учасники: 2 команди (студенти та викладачі), що виконують 

танцювальні рухи під запропоновані пісні. У залі знаходяться глядачі – 

студенти 1-3 курсів, викладачі, співробітники  та гості заходу. 

Ведучий. Є такі місткі поняття – Час, Вічність, Героїзм. Вони 

синтезувалися і зцементувалися в нашій пам'яті на століття, коли мова 

заходить про Велику Вітчизняну війну... Ми зібралися сьогодні в цьому залі 

напередодні великого свята – Дня  Перемоги над фашистською Німеччиною.  

Друга світова війна є найкровопролитннішою війною в історії людства. У цю 

війну було втягнуто 61 державу, 80% населення планети. Величезну ціну 

заплатили народи світу за перемогу над фашизмом.  Загальні втрати 

населення всіх країн планети склали 50 млн. чоловік. Україна втратила в цій 

війні більше п'яти мільйонів людей. Загинув кожен шостий. 

Прошло багато років, як закінчилася війна. Час зарівняв окопи, 

колосяться хліби на полях колишніх битв, заново відбудовані зруйновані 

фашистами міста і села. Сліди війни зникають з землі, але відлуння її до цих 

пір не затихає в людських душах. Забути минуле – означає зрадити пам'ять 
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про людей, загиблих за щастя своєї Батьківщини.  І в ці урочисті, святкові 

травневі дні ми знов і знов повертаємося думками в ті суворі роки, до тих 

героїчних днів, до  Великої Перемоги. День Перемоги – це свято. А свято 

прийнято відзначати разом. І дорослі, і діти, весело і радісно. З вітальним 

словом для всіх учасників нашого заходу виступає директор В.В.Степанов. 

Виступ В.В.Степанова 
Ведучий. З покоління до покоління передається вдячність нащадківо 

героям війни. І дійсно, це дуже важливо, коли в одній залі збираються і 

студенти, і викладачі, і випускники, і вшановують пам'ять героїв Великої 

вітчизняної війни.  Сьогодні прийшли на зустріч наші випускники. У 

минулому один – сталевар, а інший – прокатник. А сьогодні вони 

відповідальні співробітники національної поліції – Євген Чумак і Сергій 

Бібік. І сьогодні їхня професія – Батьківщину захищати, продовжувати праве 

діло наших героїв – отцов, дідів і прадідів. Хлопці, вам слово. 

Виступають Є.Чумак и С.Бібік 

Ведучий. Поруч, пліч-о-пліч билися і дорослі, і підлітки, навіть люди 

похилого віку та діти. І вони перемогли, тому що вірили у перемогу. А ми 

віримо в нашу молодь, тому що воно цілеспрямовано, грамотно, чесно. А це 

означає, що все у нас буде добре. 

Музика «Марш» 
Ведучий. Зустрічаємо наших студентів – учасників танцювально-

спортивного заходу «Понад усе - життя» (вихід студентів).  У кожного в 

житті є свій наставник, з якого ми беремо приклад. А якщо наставник – твій 

вчитель, друг і товариш, то така співпраця дає лише позитивні результати. 

Зустрічаємо наших викладачів  – учасників танцювально-спортивного заходу 

«Понад усе – життя ». 

Вихід викладачів. 

Ведучий. Важко стримати сльози, дивлячись на ветеранів війни, важко 

приховати ненависть до ворога. Не приховати наших емоцій, коли ми всі 

усвідомили, що означає жити в зоні бойових дій. І слів інколи не потрібно. 

Хочеться просто діяти. Наші учасники за допомогою танців, емоцій і пісень 

розкажуть вам  історію  двох ветеранів, які  прошли всю війну, вижили і 

зберегли для своїх нащадків альбоми з військовими фотографіями таживі 

історії про війну, про бійців, про любов до Батьківщини і близьких. 

Пісня «Старі фотографії». 

Ведучий.  
Потрібно  жити ще на світі,  

Якщо бачиш небеса,  

Якщо чуєш удосвіта  

Птахів веселих голоси,  

Якщо всі дороги правильні,  

І кличетебе твоя земля  

Під тінисті діброви,  

На неосяжні поля.  
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Молоді хлопці і дівчата закохувалися, будували плани на майбутнє, 

мріяли... 

Пісня «Розпрягайте хлопці коней». 

Ведучий. Справа молода – любити і бути коханим. 

Дівчатам намисто дарувати і бути удвічі щасливим. 

Квіти, посмішки, поцілунки – все у промайнуло, ніби з яблунь дим.  

Який час золотий – красивим бути і молодим. 

Пісня «Червона рута» 
  Ведучий.  22 червня о 4 годині ранку без оголошення війни німецькі 

війська напали на мирно сплячу країну, атакували її кордони в багатьох 

місцях і піддали бомбардуванню зі своїх літаків наші міста  –  Житомир, 

Севастополь, Київ та інші. Жах і  горе, біль і смерть. Але всі вірили, що наше 

діло праве. Ворог буде розбитий. Перемога буде за нами.   

Той найдовший день року з  його безхмарною погодою 

Нам видав загальну біду  на всіх, на всі чотири роки.  

Пісня «Священна війна»                  
Ведучий. Ось вона – дорога фронтова.   

Попіл, рови, воронки, щільний дим.    

Все в диму, і над землею, рідною    

Рвуться бомби з плеском вогневим.    

Тут на дорозі небезпека смерті ближча    

І життя бійця висить на волосині -    

В очах туман, а крізь нього я бачу    

Мати чиюсь в  чорній в'язаній хустині.  

 

5 Пісня «Пора в путь-дорогу»  
Ведучий. У свої сімнадцять років     

Він встав до солдатських лав.    

У всіх шинелей сірий колір    

У всіх – один крій.    

У всіх товаришів-солдатів                     

І в роті, і в полку –                       

Протигаз і автомат,                      

Та фляга на боці.                      

Скільки їх молодих, що тільки-тільки отримали атестати зрілості, 

наступного дня після випускного вечора вже стояли біля  військоматів…. 

6 Пісня «Десятий наш, десантний батальйон»  

Ведучий. Але не зважаючи  ні на що, від малого до старого всі вірили в 

Перемогу! У свою країну і свій народ! У свою армію!  

7  Пісня «Катюша».   

Ведучий.  
До війни.  в тому житті мирному колись, 

У війну грали хлопчаки  в солдатів.  

Хотіли Батьківщину від вражини захищати. 
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Танкістами  мріяли стати.  

Здійснила бажання ця війна –  і в танки сіла дітвора. 

8  Пісня «Три танкиста» 

Ведучий. Знали солдати, що смерть чекає на багатьох, знали, що війна – 

це не свято і не парад. Та все ж лунали на фронті жарти, роздавався сміх. 

Інколи бійці були не проти поспівати, а то і станцювати «Гопака» або 

«Кадриль».  

9 Пісня «Тальяночка» 
Ведучий. Фашисти порушили всі людські закони: вони розстрілювали, 

палили, катували, проводили біологічні експерименти над полоненими, 

відправляли людей в рабство, душили в газових камерах. Вони знищували 

навіть дітей і людей похилого віку... Але перед коханням вони були безсилі.   

10  Пісня «Клен кучерявий» 

Ведучий.  
Геройству зайвих слів не треба.   

Але щодня і щогодини 

Вони із смертю жили поруч,   

Щоб захистить від смерті нас.   

Щоб світ наш став ще дивнішим,   

Щоб тиша панувала в нім.   

І їм довелося рідним і близьким    

Писати під ворожим вогнем.  

Бачу я дорогі очі. 

Далеко ти, але серце з тобою.  

Цим самим хочу я сказати:  

Не сумуй, я навіки твій! 

11  Пісня «Спи собі сама» 

     Ведучий. Згадуючи роки війни, ветерани тилу розповідають, що 

навіть в найсуворіший час, забуваючи про втому, деколи в перервах між 

роботою на заводах, вони, тоді ще юні, змучені, голодні влаштовували 

концерти, після яких обов'язково були  танці. Любили вальс – його ритми 

немов відносили до іншого світу, де немає війни, де всі щасливі, і всі живі. 

12 Пісня «Хмари в блакитному» 

Ведучий. Ні, вони окопів не копали  

І по-пластунськи не повзли,  

Вони –  пілоти, і у війну літали, 

Тому вони – робітники війни.  

Нелегка випала їм доля  

На тій дорозі фронтовій  

В смертельний бій вони вступали  

Між небом і землею з ворогами. 

13 Пісня «Насамперед літаки» 

Ведучий. 

 Знову літак над землею вас підніме,  



52 
 

Потім приземлиться і знов в хмари відлетить,  

Так хай буде мирним завжди кожен виліт,  

Нехай у висоті вас Господь збереже.   

14 Пісня «Бомбардувальники» 

Ведучий. 

В азарті лавових атак,   

Крушивши ворога-супостата,   

Козак про те, що він козак,  

Душею й плоттю пам'ятає свято.   

Вічний народ, якщо на межі можливого   

Холод і голод, і смерть пересилив,   

І покарати ворога віроломного  у лігві власному зміг! 

15 Пісня «Їдуть по Берліну козаки» 

Ведучий. Дорога до Перемоги була довгою і важкою. 1418 днів і ночей 

йшла ця кровопролитна війна проти фашистських окупантів... Це свята кров і 

піт солдатів – захисників Вітчизни. Це величезні руйнування і жертви... Але 

всі вірили – Перемога за нами.  

16  Пісня Брянська вулиця» 
Ведучий. Чотири довгі роки тривала Велика Вітчизняна війна. Сотні 

міст були зруйновані. Тисячі сіл – спалені до тла. Ворог нікого не жалів: ні 

жінок, ні дітей, ні людей похилого віку. Війна забрала майже 28 мільйонів 

життів радянських людей. Вранці 9 травня 1945 року був підписаний Акт про 

капітуляцію німецьких збройних сил. Цей день став Святом Перемоги.   

17  Пісня «День Перемоги» 
Ведучий. Вам всім, хто виніс ту війну – в тилу або на полях битв,   

Приніс переможну весну, уклін і пам'ять поколінь! 

Всім  ветеранам  лютих битв, чия молодість загартована в бою.   

Приносимо ми любов і пошану, і світлу вдячність свою!   

18 Пісня «Україна Давно закінчилася війна.   

Ведучий.  
Здавалося, мир настане вічний.  

І знову на моїй землі біда.  

Але ми йдемо шляхом вірним. 

Ми так хочемо, щоб височинь було блакитною,  

І над будинками не клубочився дим,  

Хай гармати грізні мовчать  і кулемети не строчать,  

Щоб жили люди, міста... Мир потрібний на землі завжди!  

19 Пісня «Разом до перемоги».   
Ведучий. Хай мир буде в кожній сім'ї, в кожному місті і країні.  

Хай не знають люди війни. Мир потрібний всім. Адже найцінніше – це 

життя. Живіть довго і щасливо, в здоров'ї і благополуччі.  

Міру нам у сім! Зі святом великої Перемоги! До побачення! До нових 

зустрічей!   

Пісня «Прощання слов'янки».  
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4. Післямова. 
Національно-патріотичне виховання пронизує весь навчально-виховний 

процес, органічно поєднує національне, громадянське, моральне, родинно-

сімейне, естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове виховання 

базується на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, 

виконанні конституційних і громадянських обов’язків, відповідальності за 

власне майбутнє, добробут та долю країни. 

Саме тому матеріали, надані у цих методичних рекомендаціях, 

представляють досвід з актуальних питань патріотичного виховання у 

коледжі, можуть бути корисними викладачам загальноосвітніх та 

спеціальних дисциплін, класним керівникам та батькам. 


