
Національно-патріотичне виховання 
в закладах клубного типу 

Центр культури та дозвілля Вороновицької селищної ради



Протягом січня-травня 2022 року закладами культури клубного типу було

проведено ряд заходів національно-патріотичного виховання серед яких:

1. Заходи до Дня Соборності України, 103-ї річниці від підписання Акта

злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної

Республіки:

- тематичний вечір «З Україною в серці» в Комарівському сільському клубі;

- літературно-інформаційна година «Ми-Українці! Й Україна в нас одна» в

Марківському сільському клубі;

- інформаційна година «Одна, єдина, неділима Україна» в Обідненському

сільському будинку культури;

- година історична пам’яті «Нас єднає Україна!» в Гуменському сільському

будинку культури спільно із бібліотекою с.Гуменне;

- інформаційна година «З Днем Соборності України» в Шендерівському

сільському клубі;



2. Заходи до 104-ї річниці бою під Крутами:

- історичні години «Квіти у полі там, де Крути» в Марківському сільському клубі та Жабелівському сільському будинку культури

3. Заходи до з ушанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні:

- година інформації «За честь, за славу, за народ» в Марківському сільському клубі;

- година пам’яті присвячена Героям Небесної Сотні в Обідненському сільському будинку культури;

- година пам’яті «У нашій пам’яті вони назавжди залишились» та показ короткометражного фільму «Небесній Сотні – шана,

молитва» в Гуменському сільському будинку культури;

- Круглий стіл «Герої не вмирають» в Тросятнецькому сільському будинку культури;

- година пам’яті «Герої не вмирають» в Шендерівському сільському клубі спільно із бібліотекою с.Шендерів;

-літературна композиція «Небесна Сотня – янголи добра» в Побережненському сільському клубі;



4. День єднання, у всіх закладах клубного та музейного типу.

- підняття прапору України, одягали стрічки синьо-жовтого кольору.



5. Дня пам’яті та примирення 8 травня і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня:

Так працівниками закладів культури громади проведено покладання квітів біля пам’ятників та пам’ятних знаків загиблим воїнам у

Другій світовій війні та вшановано хвилиною мовчання загиблих воїнів-односельців у Другій світовій війні та загиблих українських воїнів

у російсько-українській війні.

Поряд з цим працівниками Тростянецького сільського будинку культури разом із старостою Тростянецького старостинського округу

Р.Карпусьом проведено привітання матерів загиблих воїнів у російсько-українській війні Пилявець Н. і Чередніченко В.

19 травня, 2022 року, запланований захід до Всесвітнього Дня вишиванки, з метою благодійності, та збору коштів на потреби

ЗСУ.



СЛАВА УКРАЇНІ!!!

ГЕРОЯМ СЛАВА!!!


