
Робота гуртку «Художнє читання» в системі 

національно – патріотичного виховання. 

      Національно – патріотичне виховання в гуртковій роботі, а саме гуртку 

«Художнє читання» має системний характер. Тому значну роль у виховному 

процесі гуртківців відіграє залучення їх до народної спадщини. Оскільки в 

героїчному найбільше виявляється національний характер народу, його 

душевна краса, талант, сторінки історії хвилюють і викликають почуття 

національної гордості. Так для повноцінного виховання з національно – 

патріотичного виховання гуртківців були проведені наступні тематичні 

заходи, а саме: у вересні тематичний захід (форма проведення літературно – 

музична композиція) «Миру Мир». На цьому заході були присутні гості. 

Мета цього заходу: привернути увагу учнів ліцею до проблеми мирного 

співіснування на Землі, необхідності згуртування людства для досягнення 

миру, формувати негативне ставлення до агресії, зла. Виховувати почуття 

взаємодопомоги, толерантності, гуманності, а також підкреслити, що на 

сторожі Миру  в Україні стоять Збройні Сили України, весь український 

народ. Виховувати повагу за полеглими в боях за Україну.  

 Жовтень – літературно - музична композиція «Ішли у бій – ввійшли в 

безсмертя» присвячена визволенню України від німецьких загарбників в 

1944 році. 

 « Вони у битві чесно полягли, 

А іншого  - ні вибору, ні змоги. 

Вони загинули., але перемогли 

Бо віддали життя для Перемоги.» 

        Так, вдало підібраний епіграф до заходу загострив увагу гуртківців, 

виявив інтерес дізнатися більше  про дану подію, про ветеранів, які 

звільнили  територію України від німецьких загарбників.  Цим самим 

підсилюється  емоційний стан на заняттях гуртка. Так беручи епіграф до 

даної теми керівник  

гуртку підбирає під нього весь історичний, документальний, художній 

матеріал, який і лягає в основу для написання сценарію, а також  допомагає   

 

 

 



історичного матеріалу. 

      Національно – патріотичному вихованню гуртківці присвячений  

тематичний захід « Наш біль», який проводився в  листопаді місяці і був 

присвячений голодомору на Українці у 1932 – 1933 роках. Мета цього 

заходу: виховувати почуття національної гордості та гордості за свою 

Батьківщину, народ. Формувати вміння співчувати людському горю, 

готовності завжди прийти  на допомогу, виховувати в гуртківців інтерес до 

історичних подій у своєму краї, своєї родини. Цей захід був проведений 

разом з   викладачем  права та історії Л.О. Глущенко.  

     Грудень.  Літературно – музична композиція «Твоє майбутнє у твоїх 

руках». Композиція була присвячена Дню солідарності з ВІЛ інфікованими 

людьми. Її мета: виховання свідомого ставлення до свого здоров’я, як 

найвищої соціальної цінності, сприяти ґрунтовному оволодінню учнями 

повної та достовірної інформації про ВІЛ(СНІД), шляхи його передачі, 

ситуації ризику, привернути увагу до даної проблеми.  

Адже, коли здорова людина, то й здорова нація. А коли здорова нація  

то йде повноцінний розвиток країни, як моральний, так і фізичний. 

      Глибоко переконана, що такі підходи до організації в гуртковій роботі 

не тільки дають гуртківцям, учням ліцею, ґрунтовні знання, а й формують 

творче мислення, викликають зацікавленість до історичного минулого 

нашого краю, виховують здорових, повноцінних громадян своєї країни, які 

прикладуть максиму сил для розвитку своєї Батьківщини, виховують 

національно – патріотичні почуття. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


