
Професійно-технічне училище № 74 має десятилітній досвід виховної  роботи з використанням 

елементів козацької педагогіки у процесі національно-патріотичного виховання молоді, її значущості 

та важливості. Використання елементів та засад козацької педагогіки лише збагачує та покращує 

сучасний навчально-виховний процес. Проводячи тематичні виховні заходи, педагогічні працівники 

завжди акцентують увагу на таких рисах наших предків, як: правдивість душі, знання ремесел, 

військовий гарт, шанобливе ставлення до народних пісень, дум, відчуття власної держави, 

самопожертва, гуманність.  

Козацтво у Васильківському районі почало відроджуватися у 2007 році,коли було створено  

Васильківську районну громадську організацію “Козацького куреня” ”Військо запорізьке ”, а у  2008 

році було засновано дитячо-юнацьку козацьку організацію ПТУ №74  «Юна Січ»,  пізніше виник 

козацький кіш «Сагайдак». Метою “Юної Січі” є: виховання духовно та фізично розвиненого юного 

покоління української держави 

Основні завдання ”Юної Січі”: 

 - виховання історичної свідомості,активної громадської позиції,національної гідності,любові до 

Батьківщини-України,готовності захищати свій рідний край; 

 - осягнення духовної спадщини українського народу,вивчення православних звичаїв та обрядів; 

 - оволодіння художніми промислами,козацьким способом життя і господарювання; 

 - вивчення основ правових знань,формування правової свідомості; 

 - опанування козацької культурної спадщини; 

 - переймання секретів народної козацької кухні, медицини, знахарства; 

 - переймання козацьких забав та  військових ігор,козацьких видів спорту.  

 

 



 



 

Молодики «Юної Січі» зобов’язані: 

- неухильно дотримуватись Положення; 

- брати активну участь у роботі “Юної Січі”; 

- дбати про кількісне та якісне зростання “Юної Січі”. 

Мають право: 

- брати участь у вирішенні всіх питань, що стосуються діяльності “Юної Січі”; 

- обирати і бути обраним до керівних органів; 

- вносити пропозиції щодо діяльності “Юної Січі", рекомендувати нових членів. 

Щороку «Юна Січ» поповнюється новими учасниками, які гідно продовжують традиції своїх 

старших товаришів.  



 

 

 

 

 

Важливе місце у патріотичному вихованні займає участь учнів у масових заходах 

патріотичного змісту. Найбільш поширені масові заходи щодо патріотичного виховання учнів – це 

відзначення державних свят  – Дня Незалежності, Дня знань, Дня захисника Вітчизни, Дня 

українського козацтва, Свята Перемоги, Дня Збройних сил України та релігійних свят, знаменних 

подій у житті училища, району, селища, міста.  



  

 

Серед групових форм виховної роботи з патріотичного виховання найбільш поширені бесіди, 

зустрічі, диспути, «круглі столи», вечори запитань і відповідей, літературно-музичні композиції, 

гуртки за інтересами, обговорення телепередач, новинок преси, акції «Турбота про ветерана»,  

«Дякую, солдате», пошукова діяльність,  екскурсії, походи, віртуальні подорожі визначними містами 

і музеями України та інше.  



Показниками ефективності масових форм позаурочної роботи з патріотичного виховання 

учнівської молоді є активність учасників, емоційний вплив виховних заходів.  Збагачення учнів 

патріотичними почуттями здійснюється під час засвоєння ними історичного матеріалу про 

героїчне минуле нашого народу, його прагнення до зміцнення могутності рідної країни, про його 

мужність у боротьбі з іноземними загарбниками. Для надання виховній роботі емоційного 

характеру  використовуємо яскравий фактичний матеріал, позитивні приклади патріотизму 

відомих історичних діячів, письменників, героїв національно-визвольних війн.  

 

  

 

 

Зустрічі з такими героями (ветеранами війни, праці, громадськими діячами, героями-

захисниками України) мають ще більший вплив на патріотичні почуття учнів. У      ході зустрічей 

відбувається оцінювання історичних явищ на основі принципів історичної достовірності, науковості, 

гуманізму, доброчинності, а також з позицій забезпечення взаємозв’язку між поколіннями. Під час 



таких зустрічей учні знайомляться зі своїми сучасниками, які стали взірцем патріотичного 

служіння Вітчизні.  

Також зусилля педагогів спрямовані на реалізацію проектів щодо виховання учнів у дусі 

патріотичного обов’язку, готовності до військової служби та захисту України, повазі до чинного 

законодавства та засад демократичної, правової держави. Виховання любові й пошани до державної 

символіки, ритуалів суверенної України посідає одне з чільних місць у системі патріотичного 

виховання учнів. 

Наші вихованці – активні учасники  учнівських конкурсів та патріотичних  проектів: 

Патріотичний навчально-виховний проект «Ми діти твої, Україно»  

 

Пошуково-пізнавальний проект «Родинна доля сучасного Героя, Захисника Вітчизни» 

 

 

 

 



Патріотичний проект «Учасники АТО нашого краю. Герої не вмирають» 

 

 

Результат пошукової роботи - з’явилися стенди «Пам’ятаємо заради майбутнього», де 

розміщено інформацію про загиблих односельчан та «На захисті держави», де розміщено фотографії 

колишніх випускників та працівників ПТУ №74. 

 

 

 

Творчий потенціал учнів найбільш реалізовується у гуртках за інтересами, провідними 

завданнями яких є:  

• виховання фізично й морально здорової людини; 

• засвоєння моральних цінностей, ідеалів, культурних традицій, етичних норм; 

• формування естетичних смаків; 

• створення атмосфери емоційної захищеності, любові; 

• збереження родинних традицій, сімейних реліквій, вивчення родоводу, звичаїв, обрядів свого 

народу й народів, що населяють Україну; 

• вивчення мови й шанування культури, національної літератури, мистецтва, преси, радіо, 

телебачення.  

 



Ознайомлення та вивчення під час екскурсій до вітчизняних пам’яток національної культури 

формує в учнів гордість за національні реліквії, розуміння загальнолюдських цінностей. 

 

 

 



 

 

Одним із дієвих засобів національно-патріотичного виховання є проведення дитячих та 

молодіжних ігор у позаурочний час.  



 

 



 

 

 



 

 

 

 

Останнім часом відроджується проведення військово – патріотичних ігор «Сокіл»(«Джура»)та 

«Козацька наснага», в яких козацький кіш «Сагайдак» приймає найактивнішу участь.  



 

 



 

 

 

Наш навчальний заклад взяв шефство над могилою невідомого солдата, яка знаходиться на пл. 

Крутоярка, протягом багатьох років тримаємо її територію у належному стані.   

 



  

 

З метою організації національно-патріотичного виховання учнівської молоді та підвищення 

його ефективності щороку створюється план заходів з національно-патріотичного виховання, який 

враховує вікові особливості учнів, рівень їх розумових здібностей, їх мотивацію та рівень 

сформованості патріотичних почуттів і національної свідомості.  

Останнім часом до форм позакласної роботи була додана ще одна – зустріч з сучасними 

героями – учасниками АТО. Крім того, у рамках благодійної акції учні збирають допомогу для 

бійців на Сході. Подібні заходи є дуже ефективними, адже вони сприяють вихованню в учнів 

внутрішньої свободи та поваги до держави, любові до Батьківщини, національної свідомості, гідності, 

усвідомлення приналежності до рідної землі, українського народу, гармонійному виявленню 

патріотичних почуттів, наданню допомоги воїнам АТО. 

  


