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про хід роботи в обласному учнівському патріотичному проекті 

«Ми діти твої Україно» 

 

 вересень - листопад 2015 року 

 В рамках учнівського навчально-патріотичного проекту «Ми діти твої 

Україно» у відповідності до «Плану методичних заходів методичного 

кабінету у межах проекту» було проведено ознайомлення педагогічного 

колективу з метою, завданнями проекту, очікуваними результатами.  

Наказом директора від 07.09.2015 були призначені: 

- координатор конкурсу в ліцеї – Русанова С.Г. – методист; 

- відповідальні за проведення конкурсу в ліцеї – Щербакова Л.П. – 

голова МК гуманітарних та суспільних дисциплін; Караім С.В. – 

голова МК Захисту вітчизни; 

- координатори учнівських проектів: 

викладач історії та правознавства - Криволапова С.М. 

  викладач Захисту Вітчизни – Криволапов О.В.  

бібліотекар ліцею – Козиряцька В.К. 

Також була створена творча група і оргкомітет в обов’язки яких входить 

створення педагогічних анонсів, бюлетенів про хід конкурсу в ліцеї, 

розміщення їх на сайті ліцею, в місцевих ЗМІ та визначено журі конкурсу для 

підведення підсумків і визначення переможців. 

14 вересня  була проведена консультативна нарада з головами МК та 

координаторами учнівських проектів щодо номінацій проекту, орієнтовних 

тем та формування списків учнів-учасників конкурсу. 

В рамках учнівського проекту «Ми діти твої Україно» 12-13 жовтня до Дня 

українського козацтва відбулися змагання «Козацькі забави», 13 жовтня 

відбулася зустріч учнів з воїнами АТО присвячена Дню Захисника України,    

27 жовтня в ліцеї відбулися вибори голови учнівської ради ліцею. З 03 

листопада розпочалося он-лайн анкетування учнів присвячене 

Міжнародному Дню прав людини. 04 листопада головним спеціалістом 

районного управління юстиції з учнями навчального закладу була проведена 

лекція на тему «Права та обов’язки дітей». 



 листопад – грудень 2015 року 

05-06 листопада серед учнів ліцею продовжилося он-лайн анкетування 

присвячене Міжнародному Дню прав людини в рамках Всеукраїнського 

тижня права за темою: «Прав без обов’язків не буває!» 

В рамках тижня історії та напередодні Всеукраїнського тижня права  

20 листопада представниками молодіжної організації МІКС 

(«Молодіжні ініціативи крокують світом») в рамках XII Мандрівного 

фестивалю документального кіно про права людини  учням нашого закладу 

був запропонований для перегляду документальний фільм про події Майдану 

«Медик іде останньою». Метою фестивалю було сприяння популяризації й 

розвитку документального кіно та підвищення рівня дотримання прав 

людини в Україні. 

Також був проведений кінолекторій з переглядом фільму «Правда 

Майдану». Учнями ліцею була прийнята участь у мітингу присвяченому Дню 

Свободи та Гідності. 

09 грудня в рамках Всеукраїнського тижня права учнів ліцею з лекцією 

«Твої права і обов’язки» відвідала Трубіцина О.А. - головний спеціаліст 

юстиції, а 10 грудня учні на чолі з викладачем історії та правознавства 

Криволаповою С.М. відвідали відділи районного управління юстиції:  

- відділ ДРАУС 

- відділ кримінально-виконавчої служби. 

 

 січень – березень 2016р. 

    11 січня серед інженерно-педагогічного колективу ліцею було 

проведено засідання педагогічної ради, де одним з питань був виступ 

методиста на тему: «Учнівські проекти – як одна з форм навчально-

методичної роботи в навчальному закладі». 

22 січня в ліцеї до Дня Соборності України пройшов тематичний урок 

з показом відеофільмів. Також адміністрація ліцею взяла участь в районних 

заходах з нагоди Дня соборності України. 

 29 січня в бібліотечно-інформаційному центрі ліцею організована 

тематична книжкова виставка, «Герої Крут - для нащадків взірець» щодо 

висвітлення подій в історії державотворення в Україні.  



Учні ліцею вшанували пам'ять Героїв Крут, а також пам'ять бійців АТО, 

учнів-випускників навчального закладу. 

 17 лютого в рамках патріотичного учнівського проекту «Ми діти твої, 

Україно» у бібліотечно-інформаційному центрі пройшов урок-реквієм до Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Учні 

переглянули презентацію про випускників ліцею - учасників Афганістанської 

війни, хроніку тих часів та тематичну книжкову виставку. 

18-19 лютого в навчальних групах ліцею пройшли виховні години на 

тему: «Пам'ять героїв у полум’ї свічок». Колектив ліцею взяв участь у 

покладанні квітів з нагоди вшанування пам’яті «Героїв Небесної Сотні». 

 02 березня було проведено засідання творчої групи педагогів з 

проблеми пошуково-дослідницької роботи учнів на уроках і в позаурочній 

роботі (в межах проекту). 

 23 березня перед педагогічним колективом, журі та оргкомітетом були 

презентовані роботи учнівських колективів – учасників проекту. 

 22 квітня учнівські проекти-переможці були представлені на розгляд 

журі НМЦ ПТО в Дніпропетровській області. 

28 квітня відбулося анкетування учасників національно-патріотичного 

проекту «Ми діти твої Україно». Результати анкетування будуть висвітлені у 

червні на засіданні педагогічної ради ліцею. 

25 травня в ліцеї відбувся Єдиний методичний день  на тему: 

«Реалізуємо Концепцію національно-патріотичного виховання» за 

підсумками участі педагогічних працівників в учнівському проекті «Ми діти 

твої Україно». 


