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Анотація
В роботі представлено низку заходів національно-патріотичного спрямування  для студентів факультету

машинобудування та транспорту
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Abstract
The paper presents series of events for national and patriotic direction for students at the faculty of machine-

building and transport in Vinnytsia national technical university.
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Вступ
На факультеті машинобудування та транспорту здійснюється значна робота з патріотичного

виховання студентської молоді, орієнтованої на формування свідомого громадянина – патріота
України, гідного представника української еліти.

Патріотичне виховання на факультеті керується Конценцією національного виховання
студентської молоді у ВНТУ.

Заходи національно-патріотичного спрямування

Основою патріотичного виховання є формування національної свідомості, громадянської
позиції і відповідальності за долю України, сприяння розвитку індивідуальних здібностей та
самореалізації студентства.

Слід відмітити на факультеті діяльність органів студентського самоврядування та профспілок у
сфері національно-патріотичного виховання студентської молоді, а саме:

- участь у  патріотичних загально університетських заходах;
- волонтерську діяльність - виготовлення студентами разом з викладачами пічок-буржуйок для

бійців в зоні АТО, збір макулатури, кошти були направлені на лікування поранених, збір речей
продуктів, допомога сім’ям загиблих, поїздки в військовий шпиталь, відкриття меморіальної дошки
загиблому випускнику факультету Бабко Ю.;

- спільні заходи зі студентами Донецького університету був проведений  тренінг «Схід та Захід
разом»,  вечори в диско-клубі «Зодіак»;

- зустрічі з бійцями АТО різних батальйонів та інструкторами по самообороні;
- розміщення інформаційних листівок національно-патріотичного змісту на стенді факультету.
Основні задачі виховної діяльності патріотичного спрямування на факультеті це:
- єдність навчальної та виховної діяльності;
- розвиток та підтримка студентського самоврядування;
- створення умов для навчальної, наукової та творчої діяльності студентів;
- організація співпраці зі студентами інших навчальних закладів та молодіжними організаціями;
- активізація волонтерської роботи;
- забезпечення проведення благодійних акцій;
- проведення  тематичних вечорів;
- організація виставок присвячених видатним діячам української культури;
- участь у заходах до державних свят (покладання квітів до меморіалів);
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- проведення зустрічей з патріотами України;
- проведення бесід, дебатів, круглих столів та інших заходів;
- організація екскурсій до історико-культурних місць Вінниччини.

Висновки

Національно-патріотичне виховання  на факультеті реалізується в ході проведення цілого ряду
культурно-просвітницьких заходів на рівні університету, факультету, кураторських годинах, заходів з
відзначення державних та пам'ятних дат, зустрічей з цікавими людьми.
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