


Пізнай свій край, себе, свій рід, 
свій нарід, свою землю – і ти 
побачиш свій шлях у житті.

Г.Сковорода



Тернопільське вище професійне училище сфери 

послуг та туризму – державний професійний 

навчальний заклад третього атестаційного рівня.

Здійснює первинну професійну підготовку, 

професійно-технічне навчання, курсову 

підготовку, виховну роботу серед учнів, 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів; 

забезпечує реалізацію потреб особистості у 

здобутті професійної освіти, оволодінні 

робітничими професіями відповідно до інтересів 

та здібностей.

В училищі надають освітні послуги з професійного 

навчання за такими професіями:  кравець, 

закрійник; оператор комп'ютерного набору,  

фотограф; агент з організації туризму, 

адміністратор;  перукар,перукар-модельєр, 

візажист; штукатур, лицювальник-плиточник, 

маляр; квіткар, флорист.



НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ
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Відзначення Дня Державного 
Прапора України (23 серпня)

Відзначення Дня Незалежності 

України (24 серпня)

Відзначення Дня захисника України     
(14 жовтня)

Відзначення Дня Гідності та 
Свободи   (21 листопада)

Відзначення Дня Соборності 
України   (22 січня)



День пам'яті жертв Голодомору                                        
(до річниці Голодомору 1932-1933рр.)

Відзначення Дня пам'яті героїв Крут

(29 січня)

День пам'яті та примирення, 
День Перемоги (8-9 травня) 

День Конституції України

(28 червня)



Робота учнівського самоврядування спільно з класними керівниками, 

вихователями, бібліотекарями в напрямку виховання національного 

свідомого, духовно багатого молодого українця.

Години духовності за участю 
священиків, письменників, 
працівників культури, мистецтва

Проектне завдання: «Знай звичаї та 
обряди своєї Батьківщини»



Майстер-класи з виготовлення писанок, дідуха, 
новорічно-різдвяної та великодньої атрибутики



Відзначення свят                                 
День української писемності              
День рідної мови

Шевченківські дні

Олімпіади                                        
Конкурси з української мови



Бібліотечні виставки навчальної та 
художньо-публіцистичної 
літератури «Історія державних 
символів України»

Тематичні виховні години 
«Державні символи України»

Бібліотечні уроки «Українська 
державність: історія і сучасність», 
«Україна – шлях до Незалежності»

Оформлення в навчально-
виробничих корпусах училища 
куточків державної символіки 
України



Виконання проектів: 

«Наші земляки – герої Небесної Сотні» 
(2016-2017н.р.)

«Наші земляки – герої АТО»             
(2016-2017н.р.)

Організація фотовиставок учнівських 
робіт «Ми – патріоти України»         
(2016-2020рр.)



Долучаємося до волонтерської благодійної діяльності.

Патріотизм в дії – виготовлення для воїнів АТО маскувальних сіток, 

пошиття маскувальних халатів, спідньої білизни.

Зустрічі з воїнами АТО



Екскурсійні поїздки та відвідування історико-культурних та 

природних заповідників, об'єктів  історико-культурної спадщини 

місцевого й державного значення. 



У 2016 році виготовлена 

учнями – майбутніми 

флористами – колекція 

екокостюмів здобула 

перемогу в номінації 

«Folk» на 

Всеукраїнському конкурсі 

молодих дизайнерів 

«Альтернатива»

Подвір'я навчального 

закладу впорядковане 

руками наших учнів

Виховати українця, який бережно, з любов'ю ставиться до 

навколишнього середовища. Залучати учнів до виконання екологічних 

проектів: взяти участь у закладанні алеї із 25-ти дерев-символів 

України на території Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді (до 25-річчя Незалежності 

України)



Щорічно до Дня захисника України, 

свята Покрови проводяться 

спортивні змагання «Козацькі 

розваги». 

До Дня Перемоги організовується 

і проводиться весняний 

легкоатлетичний крос



Цьогоріч з 17 по 26 жовтня в 

училищі відбувся тиждень 

національно-патріотичного 

виховання 





Виконання проектних 
завдань:

«Правовий статус та вшанування пам'яті 
борців за незалежність України» - 2016р.

«Увічнення перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні» - 2017р.

«Заборона символіки нацистського та 
тоталітарного режимів в Україні» – 2018р.

«Військові строї українців від козацької доби 
до сучасності» - 2019р.



Проектне завдання 

«Їх імена відомі у світі (Вони 

прославили наш край)»

2017-2018н.р.

Вивчення життєвого та творчого шляху 

наших земляків та їх внеску у розвиток 

світової культури, медицини, мистецтва.

Розробка карт екскурсійних маршрутів, 

пов'язаних з життям та діяльністю Івана 

Горбачевського, Якова Гніздовського, 

Соломії Крушельницької, Леся Курбаса, 

Івана Марчука, Івана Пулюя, Михайла 

Паращука.



Проектне завдання

на 2018-2019н.р.

Великі Українці. Їхніми іменами названі 

вулиці міста Тернополя.

Великі українці. Вони у нашому місті –

про це свідчать меморіальні дошки. 

Проектне завдання

на 2019-2020н.р.

Пам'ятні знаки і пам'ятники, встановлені 

національним героям у місті Тернополі. 

Шляхами звитяги: визволення Тернополя 

від німецько-фашистських загарбників 

(до 75-річчя)



І настане час, коли один скаже:
Слава Україні!

І мільйони відповідатимуть:
Героям Слава! 

Степан Бандера


