
ГАЛЕЦЬКА  НАТАЛІЯ КАЗИМИРІВНА

ПОЗАШКІЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ

м. КАМ’ЯНЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКИЙ



1. Об’єкт дослідження                     Позашкільне навчально-
виховне об'єднання

2. Прізвище, ім’я, по батькові       Галецька Наталія Казимирівна
3. Рік народження                            1967
4. Освіта                 вища
5. Спеціальність                                 фізика і математика
6. Посада                                              керівник гуртків національно-

патріотичного виховання
7. Педагогіний стаж                          27 років
8. Категорія                                         
9. Попередня атестація                   2014р.
10. Курсова перепідготовка           2015р.
11. Назва і зміст досвіду                 національно-патріотичне 

виховання дітей в умовах
позашкільного навчального 
закладу



Моє кредо:

«Патріотами не народжуються,

патріотами стають»



Тема: «Національно-патріотичне виховання дітей в 

умовах позашкільного навчального закладу»

Мета: сформувати національно-патріотичні якості та свідомість вихованців,

закласти в них основи і бажання саморозвитку як громадянина України,

готового самовіддано розбудовувати суверенну, демократичну, правову і

соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано

відстоювати свої громадянські права та виконувати обов'язки, сприяти

громадянському миру і злагоді в суспільстві, досягати високої культури

взаємин та толерантності.

Актуальність: виховання має бути спрямованим у майбутнє на

розв’язання проблем нового століття, сприяти соціальній інтеграції

вихованців у динамічному світі, забезпечуючи їх здатність до його

перетворення, на оволодіння ключовими життєвими компетенціями,

формування у них нових способів мислення, вироблення життєздатності,

вміння повноцінно жити й активно діяти в нових соціально-економічних

умовах, адекватно реагувати на зміни, постійно самовдосконалюватись,

досягати успіху.



У 2013 році здобула 

перемогу у міському, 

обласному та 

Всеукраїнському конкурсах 

майстерності педагогічних 

працівників позашкільних 

навчальних закладів 

«Джерело творчості» в 

номінації «Військово-

патріотичне виховання»



16-17 жовтня 2014 року у Кам’янці-Подільському 
проходила Всеукраїнська школа педагогічного досвіду 
керівників гуртків військово-патріотичного спрямування. 
Цей захід проводився з метою підвищення  
компетентності позашкільних працівників у патріотичному 
вихованні учнівської молоді та ознайомлення з досвідом 
роботи керівника гуртків-методиста, переможця 
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 
працівників позашкільних навчальних закладів “Джерело 
творчості” за напрямом “Військово-патріотичне 
виховання” – Галецької Н.К.

Участь у роботі школи взяло близько 30 педагогів з 20 
областей України а також 21 керівник гуртків військово-
патріотичного спрямування з Хмельницької області.



Науково-методична проблема:

Миротворчий рух дітей за культуру миру і 
ненасилля в інтересах дітей планети  в 
рамках програми «Модель миротворчості 
ООН – Мережа шкіл юних миротворців»



Організація Об’єднаних Націй 

започаткувала Програму 

просвітницької діяльності 

«Голокост і ООН» (резолюція 

60/7 «Пам'ять про Голокост»). 

Тому один з проектів, над яким 

працюємо називається 

«Назустріч пам'яті» - «Вивчення 

історії Голокосту в Кам’янці-

Подільському».



З 28 вересня по 2 жовтня 2017 року у місті Кам’янець-Подільському 
Хмельницької області на території фортифікаційної споруди «Брама Руська» 
відбувся І Військово-історичний наметовий вишкіл «Школа юних миротворців 
– Школа джур»,присвячений 25-й річниці створення представництва ООН в 
Україні

З 23листопада 2017 року по 26 листопада 2017 року відбувся ІІ Військово-
історичний патріотичний вишкіл, присвячений 25-й річниці створення 
представництва ООН в Україні «Школа юних миротворців – Школа джур».



Наші результати

У 2017 році рій «Подільські джури» став переможцем обласного етапу 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри українського козацтва 

«Сокіл» («Джура») та учасником ІІІ Всеукраїнського етапу дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Слобідська Січ: Джура – 2017»



У 2017 році прийняли участь у  Першому міжнародному форумі 
ветеранів-миротворців «Ветерани-миротворці за мир та 

взаєморозуміння. Київ 2017», присвяченому 25-й річниці участі 
України в миротворчих операціях ООН



У 2010 та 2011 році стали переможцями Всеукраїнського 

молодіжного конкурсу волонтерських проектів 

«Служіння заради миру»



У 2010 році отримали звання Школа Миру Міжнародного 

проекту “Модель миротворчості ООН”



У  2013 та 2014 роках стали лауреатами VІ та VII 
Всеукраїнського дитячого форуму «Формула успіху 

правової держави очима дітей»



У 2010 році розробила програму гуртка «Юні козаки Поділля»

У 2012 році у співпраці з Барановським В.І. розроблена програма «Клуб 

юних миротворців», яка була затверджена комісією із захисту Вітчизни 

науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України (лист інституту інноваційних технологій і 

змісту освіти від 14.06.2012 №14 1/12-Г-116)

У 2012 році з дозволу автора програми Коломоєць Г.А. адаптувала 

навчальну програму  гуртка «Зірниця» до позашкільної освіти

У 2013 році  приймала участь у суддівстві  Всеукраїнської військово-

патріотичної спортивної гри «Зірниця»

З 2015 року  зарахована до складу суддівської колегії Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

З 2008 по 2017 рік була співавтором та членом організаційного комітету 

при проведенні історико-патріотичних військово-спортивних ігор 

«Checkpoint» та Міжнародних зборах юних миротворців.

Мої  досягнення



Маю такі публікації:

Науково-методичний журнал «Фізичне виховання в сучасній школі»                    

№ 6 (82) 2012                                                        

стаття «Участь юних миротворців України в Міжнародному злеті»

Науково-методичний журнал «Фізичне виховання в сучасній школі»                    

№ 5 (86) 2013 вересень-жовтень

стаття «Всеукраїнська військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»)».

Збірник наукових праць “Формування патріотизму та збереження 

національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища 

сучасної України”;  Хмельницький,2015


