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ПЛАН ЗАХОДІВ 

МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ ДПТНЗ ТПАЛ 

у межах учнівського патріотичного проекту «Ми діти твої Україно» 

 

 

Мета проекту: виховувати в молоді почуття любові до Батьківщини, відданості справі зміцнення 

державності; формувати активну громадянську позицію учнів та готувати їх до розв’язання 

сучасних проблем; утверджувати гуманістичні правові ідеї, загальнолюдські та національні правові 

цінності, високі моральні засади в суспільному житті; стимулювати постійне зростання учнів як 

особистостей, прагнення до самовираження, самореалізації та самоствердження, активної 

діяльності, спрямованої на участь у справах і житті учнівської групи, навчального закладу, 

місцевості, де вони проживають та суспільства в цілому; здатність до виконання громадянського та 

військового обов’язку. 
 

№ 

п/п 
Заходи 

Відповідаль

ні 
Терміни 

Форма 

проведення 

(представлення) 

 

Примітка 

 

1 

Обговорення педагогічного 

проекту в педагогічному 

колективі 

методист до 04.09 

Методична 

нарада 
(методична 

розробка 

обласного 

учнівського 

проекту) 

 

2 

Створення творчої групи з 

впровадження проекту в 

навчальному закладі 

методист вересень 
Наказ №105 від 07 

вересня 2015 р. 

До групи 

входять 

педагогічні 

працівники в 

т.ч. психолог 

3 

Консультування керівників 

МК (відповідальних за 

проведення) з планування 

роботи методичних комісій  (в 

межах проекту) 

методист 14.09  
Інструктивно-

методична 

нарада 

 

4 

Консультування 

координаторів учнівських 

проектів щодо номінацій 

проекту, орієнтовних тем та 

формування списків учнів-

учасників конкурсу 

методист 
Протягом 

вересня 
Круглий стіл 

Учасники: 

голови 

методичних 

комісій, 

педагоги-

координатори 

5 

Засідання керівників проекту 

та координаторів щодо 

реалізації проекту (визначені 

теми, учні-учасники), було 

ухвалено план методичних 

заходів ліцею у межах 

проекту. 

Методист, 

керівники 

проекту 

вересень Круглий стіл 
Учасники: 

координатори 

проекту 

6 
Створення методичного 

інформатора «Ми в проекті» 
методист 

вересень 

- 

березень 

Інформаційний 

куточок, ЗМІ, сайт 

ліцею 

Учасники: 

творча група 

7 

Заходи щодо національно-

патріотичного виховання 

учнів 

Методист  
Протягом 

року 

У відповідності 

до плану роботи 
методичного 

кабінету 

Учасники 

навчально-
виховного 

процесу 



8 Педагогічні читання методист 
січень 

2016 року 

Інструктивно-

методична 

нарада 

Учасники: 

інженерно-

педагогічний 

колектив ліцею 

9 

 «Учнівські проекти – як одна 

з форм навчально-методичної 

роботи в навчальному закладі» 

методист 
січень 

2016 року 

Засідання 

педагогічної 

ради 

Учасники: 

інженерно-

педагогічний 

колектив ліцею 

10 

Засідання  творчої групи 

викладачів з проблеми 

пошуково-дослідницької 

роботи учнів на уроках і в 

позаурочній роботі (в межах 

проекту) 

Методист – 

координатор 

конкурсу 

березень 

2016 року 
Круглий стіл 

Учасники: 

творча група 

11 

Презентація креативних 

учнівських патріотичних 

проектів. 

методист 
березень 

2016 року 

Науково-

практична 

конференція 

Учасники: 

координатори 

проекту, учні 

навчальних 

груп 

12 

Патріотичний флеш-моб (у 

рамках конкурсу учнівських 

проектів) 

методист 
квітень 

2016 року 
Конкурс серед 

учнівських груп 

Учасники: 

інженерно-

педагогічний 

колектив ліцею, 

учні ліцею 

13 

Представлення учнівських 

проектів-переможців на 

розгляд журі обласного рівня 

(НМЦ ПТО) 

методист 
квітень 

2016 року 

Електронні 

носії, відео-

презентація 

 

14 

Анкетування учасників 

національно-патріотичного 

проекту «Ми діти твої 

Україно» 

методист 
квітень 

2016 року 
Анкета 

Учасники: 

керівники 

проекту, 

координатори, 

учні 

15 

Проведення Єдиного 

методичного дня  на тему: 

«Реалізуємо Концепцію 

національно-патріотичного 

виховання» за підсумками 

участі педагогічних 

працівників в учнівському 

проекті «Ми діти твої 

Україно» 

методист, 

керівники 

МК 

травень 
Педагогічний 

марафон 

Учасники: 

інженерно-

педагогічний 

колектив ліцею 

16 
Проектування методичної 

роботи 
методист травень 

Науково-

методичний 

бюлетень 

 

17 
Проектування методичної 

роботи навчального закладу 
методист червень 

Засідання 

педагогічної 

ради 

Учасники: 

інженерно-

педагогічний 

колектив ліцею 18 
Презентація результатів участі 

методичних комісій у проекті 

 

 

 

 

  

Підготувала: 

методист ДПТНЗ ТПАЛ  Русанова С.Г.   


