
ЗВІТ 

комунального закладу  

«Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.Є.Задора»  

Закарпатської обласної ради  

про виконання Указу Президента України №286/2019  

від 18 травня 2019 року «Про стратегію  

національно-патріотичного виховання»  

 

На виконання Указу Президента України №286/2019 «Про стратегію 

національно-патріотичного виховання» звіт комунального закладу 

«Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.Є.Задора» Закарпатської 

обласної ради за період 2020-2021 н.р. 

Національно--патріотичне виховання – основа, на якій ґрунтується 

суспільство держави; виховання почуття патріотизму до своєї держави й 

пошани до співвітчизників, які відстоювали та відстоюють незалежність 

України. 

Національне виховання – є пріоритетним аспектом виховної роботи, 

зорієнтованим на українську культуру, мову, національно-патріотичні 

традиції. Головна мета національного виховання – набуття молоддю 

соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, 

досягнення високої культури міжнаціональних взаємин. 

Упродовж звітного періоду проведено низку заходів, які сприяли 

утвердженню патріотичних цінностей, переконань і поваги до історичної та 

культурної спадщини України, зокрема: 

23.09.20 виховний захід для студентів І курсу «Бережімо мир на цій святій 

землі» до Дня партизанської слави (викладач історії Серкез О.А.); 

30.09.20 виховна година для студентів І курсу «Бабин Яр: без права на 

забуття» з переглядом документального фільму «Розсекречена історія. Бабин 

Яр» (викладач історії Серкез О.А.); 

12.10.20 зустріч студентів І курсу з викладачем коледжу, учасником АТО               

Стулішенком П.В. до відзначення Дня захисника України;  

13.10.20 виховна година для студентів ІІ курсу «Тепло долонь і серця – 

захисникам України» до відзначення Дня захисника України (викладач 

історії Серкез О.А.); 

21.11.20 тематична онлайн-виховна година для студентів І курсу «З 

Україною в серці» з переглядом документального фільму «Революція 

гідності» до Дня гідності та свободи (викладач історії Серкез О.А.); 

21.11.20 онлайн-диспут для студентів ІІ курсу «Народжені вмерти за 

Батьківщину – залишаться жити у віках» (викладач історії Серкез О.А.); 

25.11.20 онлайн лекція для студентів І курсу «Гірка історія злочинів проти 

людяності» до Дня пам’яті жертв Голодомору (викладач історії Серкез О.А.); 

28.11.20 участь у акції «Запали свічку пам’яті», присвячена вшануванню 

пам’яті жертв Голодомору; 

16.12.20 зустріч з ліквідатором аварії на ЧАЕС Машикою В.І. (до Дня 

ліквідатора аварії на ЧАЕС); 



20.01.21 тематична онлайн-виховна година для студентів І курсу «Соборна 

мати-Україна, одна для всіх, як оберіг» до Дня Соборності України (викладач 

історії Серкез О.А.); 

27.01.21 виховна година для студентів І-ІІ курсу до Міжнародного дня 

пам’яті жертв Голокосту «Безсмертна сила людського духу» (викладач історії 

Серкез О.А.); 

29.01.21 урок історичної пам’яті «Пам’ятай про Крути» з переглядом 

документального фільму «Герої України. Крути. Перша Незалежність» до 

Дня пам’яті героїв Крут (викладач історії Серкез О.А.); 

03.02.21 виховна година для студентів І курсу «Психолог великого міста –           

В.Підмогильний» до 120-річчя з дня народження письменника (викладач 

української літератури Яковлєва В.Б.); 

19.02.21 виховна година до Дня пам’яті Революції Гідності та увічнення 

Героїв Небесної Сотні з переглядом документального фільму (викладач 

історії Серкез О.А.); 

26.02.21 виховна година з перегляд документального фільму «Крим. Оточені 

зрадою» до річниці окупації Криму (викладач історії Серкез О.А.); 

10.03.21 участь студентів у літературному онлайн-марафоні «Єднаймо душі 

словом Кобзаря!»; 

10.03.21 онлайн виховна година для студентів І-ІІ курсів «Герой сучасної 

України» до дня народження Т.Г.Шевченка (викладач української мови та 

літератури Яковлєва В.Б.); 

17.03.21 онлайн виховні години для студентів І-ІІ курсів «Щастя і горе 

Карпатської України»;  

05.05.21 виховна година «Подвиг безсмертний – пам’ять нетлінна» (до Дня 

пам’яті та примирення); 

15.05.21 лекція для студентів І курсу «Європейська музика та сучасність» (до 

дня Європи); 

15.05.21 бесіда для студентів ІІ курсу «Європейський союз – міфи і 

реальність» (до дня Європи); 

20.05.21 флешмоб «Музика – в душі, Україна – в серці» у  Всесвітній день 

вишиванки; 

21.05.21 поетичний конкурс «До тебе, Україно, серце лине!» до 30-ї річниці 

Незалежності України; 

12.06.21 виступ ансамблю юнаків  та  квартету дівчат біля пам’ятника 

Августину Волошину в рамках Всеукраїнського культурного марафону «Не 

забуваючи минуле, погляд у майбутнє» на поетичних читаннях на 

патріотичну тематику «З Україною в серці» до 30-річчя Незалежності 

України. 

 

 

 

 

 


