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    Проект НМЦ ПТО та ПТНЗ «Ми діти твої Україно»  

      Програма реалізації проекту на 2015-2016н.р.   

   Положення про конкурс учнівських патріотичних проектів 
                                                 МЕТОДИЧНИЙ ОРІЄНТИР 

проведення першого етапу конкурсу учнівських патріотичних                      

проектів у ПТНЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Методичні матеріали на допомогу викладачам які застосовують метод 

проектування у навчально-виховному процесі. 
 

            Муха Н.О. координатор роботи обласної  секції методистів ПТНЗ 

 

Вирішення стратегічних суспільних завдань підготовки учнів як майбутніх громадян 

вільного демократичного суспільства та патріотів своєї країни потребує нового 

потенціалу до якого можливо зарахувати:   

1.   громадянський зміст викладання навчальних дисциплін (політичні, правові знання, 

особливості соціально-економічних процесів у суспільстві, основних історичних і  

2. використання   виховних можливості уроків історії, суспільствознавства,правознавства 

культурних досягнень України і світової цивілізації );, на яких відбувається формування 

базових цінностей громадянського суспільства, утверджується діяльнісний аспект 

навчально-виховного процесу;  

3.     розробка проектів що сприяють  формуванню громадянських умінь і навичок учнів, 

ціннісних орієнтацій як патріотів України.  

 

4 . спрямовання змісту навчальних програм на реалізацію мети та завдань національно - 

патріотичного виховання  

 

5.   залучення творчої та здібної учнівської молоді до краєзнавчої пошуково-дослідницької 

роботи (в підготовці  уроків-історичних фактів)  направленої на збереження духовної 

єдності поколінь, прищеплення кращих моральних чеснот української нації 

(працелюбності, прагнення до демократії, свободи, справедливості, готовності до захисту 

Батьківщини); – поповнення музеїв навчальних закладів новими фактами живих свідків, 

історичними джерелами, матеріальними доказами у процесі (збір учнівською молоддю 

інформації історичного значення) 

 

6. проведення практичних уроків - проектів національно - патріотичного спрямування, , 

тощо; – підготовки учнівської молоді для участі в заходах, проектах, акціях обласних та 

місцевих громад з відзначення 8,9 травня,2 вересня 2015р. 70-ї річниці Перемоги над 

нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни. (особливу увагу 

рекомендуємо звернути на розкриття подвигу українського народу на фронтах та в тилу) 

пов’язавши військові події на Сході України, в зоні АТО в умовах сьогодення протягом 

2014-2015р.  

 

7. Здійснюючи патріотичне виховання на уроках суспільствознавчих дисциплін, учитель 

має сформулювати дидактичну та виховну мету кожного уроку максимально конкретно й 

зрозуміло. Для цього доцільно використовувати такі дієслова:  викликати почуття 

захоплення, гордості, відповідальності, співчуття, радості, поваги, презирства тощо;  

виховувати патріотизм, гуманність, почуття національної гідності, працелюбність, 

незалежність, об’єктивність, рішучість, цілеспрямованість, сміливість;  виявити ціннісні 

орієнтації;  мотивувати патріотично-громадянські вчинки;  схарактеризувати історичні 

умови, ідеї, погляди;  підвести до висновку, розуміння важливості, цінності;  формувати 

погляди, свідомість;  розкрити роль, спрямованість;  сприяти вихованню патріотизму 

8. Взяти участь у спільному з НМЦ ПТО  національно-патріотичному проекті на рівні 

предметів суспільних дисциплін «Ми діти твої Україно », 

9.Підчас вивчення краєзнавчого компоненту навчальної програми з Історії України, 

Всесвітньої історії  необхідно запропонувати учням (також з урахуванням їх побажань) 

дослідити питання,створити учнівські проекти : «Герої рідного краю - визволителі 



іноземних країн», «Людські долі в контексті історичних подій», «Славні імена земляків», 

«Історичний документ часів війни в моїй родині»,«Унікальні реліквії моєї родини», 

виставки «Рідний край у фотографіях часів війни», «Нагороди Великої Вітчизняної війни 

», «Пам’ять у наших серцях».»Вони захищають Україну сьогодні». Створити авторську 

систему уроків національно-патріотичного спрямування (кожному викладачеві) з 

дотриманням таких методичних принципів:  максимально зважати на мотивацію учнів під 

час постановки навчально  виховних цілей і завдань;  ураховувати вікові й індивідуальні 

особливості учнів, рівень їх вихованості;  виокремлювати виховну домінанту уроку історії 

та шляхи її досягнення на уроці;  коригувати виховні цілі та завдання в ході проведення 

уроку;  формувати в учнів потребу в самовихованні ;  здійснювати контрольно-

аналітичний аналіз своєї діяльності та діяльності учнів, виходячи із постановки виховної 

мети уроку та результатів її досягнення. (в проектах, презентаціях, програмах, 

анкетах,тестуванні,тематичному опитуванні, діяльності учнів у соціальному середовищі )  

 

10. Для того щоб урок історії (інші предмети) був спрямований на патріотичне виховання 

учнів, викладачам суспільствознавчих дисциплін бажано дотримуватися такого загального 

алгоритму діяльності: – проаналізувати діючу навчальну програму і знайти розділи, теми, 

питання, поняття, події, факти які мають національно – патріотичний, громадянський 

характер, розкривають певні аспекти проблеми; – сформулювати перелік тем національно-

патріотичних уроків; визначити ключові проблемні питання навколо яких можна 

організувати обговорення на кожному уроці; – сформулювати завдання кожного уроку 

(результати, які очікує отримати педагог) патріотичного виховання та вирішити, якими 

методами краще скористатись у цьому випадку. – Підготувати фрагмент уроку (для 

початку) та апробувати його на практиці і проаналізувати. - Підготувати методичний звіт 

про результати (презентацію) впровадження міні-проекту з національно-патріотичного 

виховання викладача на рівні предмету. (Що зробили, чого досягли учні та викладач в 

результаті.) З метою ефективного застосування методичних рекомендацій важливо:  

 

- Опрацювати на засіданні методичної комісії суспільних дисциплін та використовувати в 

професійній діяльності (роз’яснення зазначених Указів Президента України учням, 

педагогам, громадськості) нормативно - правові документи: - Указ Президента №806/2014 

від 14 жовтня 2014 року. Про День захисника України. Указ Президента України 

№69/2015 від 11.02.2015. Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. (20 лютого) - УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

№ 169/2015 від 24.03.15р. Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над 

нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни - Концепція 

національно патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено. Рішення Колегії 

МОН від 27.03.2015р.) )-ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної середньої освіти 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 24 - ПРОГРАМА для 

загальноосвітніх навчальних закладів ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 10 – 11 КЛАСИ Рівень 

стандарту(зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

04.08.2014 №895),  

- Створити портфоліо викладача щодо реалізації у навчально-виховному процесі нової 

Концепції національно - патріотичного виховання засобами суспільних дисциплін.(увага ! 

педагогічний досвід буде вивчено на обласній секції суспільних дисциплін)  

- Практикувати відео - уроки патріотизму (приклад, додається адреса) 

(http://ippo.kubg.edu.ua/archives/6436 https://youtu.be/lv4LGY-duXw  

- Створити відеотеку документальних фільмів (як дидактичний матеріал патріотичних 

уроків) про революційні та військові події в Україні листопад 2013-2015р.р.  

-  Використати в професійній діяльності  сайти : 



*  Дистанційне навчання. Сайт присвячений розвитку дистанційної освіти в Україні - 

www.distance-learning.com 

*Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти - www.edu-post-

diploma.kharkov.com 

*  Український центр дистанційної освіти - udec.ntu-kpi.kiev.ua 

* Українська система дистанційного навчання - www.udl.org.ua 

*  Сайт НМЦ ПТО  Національно-патріотичне виховання в сучасних реаліях (заг.осв. 

підг. П. № 22-27,30) 

 

 

Програма діяльності педагогічних працівників у навчально-патріотичному проекті     

« Ми діти твої Україно » 2015-2017р.р. 

Період 2015 – 2016н.р. 

   Проект національно - патріотичного виховання «Ми діти твої Україно» для 

навчальних закладів ПТО області .  
             (орієнтовна методична розробка для педагогічних працівників)  

Учасники проекту : викладачі історії,права,економіки (інш.),учнівські групи навчальних 

закладів ПТНЗ, місцеві громади, громадські військові організації, батьки , педагогічні 

колективи інших навчальних закладів (методичні секції  «Захист Вітчизни », бібліотекарі - 

за згодою)  

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,військового обов’язку. 

• Завдання проекту створення виховного середовища на основі демократизації і 

гуманізації навчально-виховного процесу, саморозвитку, самовираження і самореалізації;  

• перетворення навчально-виховного процесу в соціальний простір самовдосконалення 

особистості, створення умов для набуття нею індивідуального досвіду, самотворчості і 

посильної участі у творенні світу свого життя;  

• побудова системи виховання, яка відповідає загальнолюдським цінностям та інтересам 

особистості і сприяє підвищенню рівня громадянської і національної відповідальності;  

• виховання молодих громадян у дусі поваги до Конституції країни, законності, норм 

суспільного та колективного життя, створення умов для забезпечення реалізації 

конституційних прав людини та його обов’язків, громадянського та професійного 

обов’язку;  

• розвиток у молодих громадян глибокої поваги до символів держави – Герба, Прапора, 

Гімну України, іншої загальнодержавної та регіональної символіки та історичних святинь, 

гордості за країну;  

• створення умов для посилення патріотичної направленості уроків, позаурочних заходів 

при висвітленні подій та явищ суспільного життя, активна протидія антипатріотизму, 

маніпулюванню інформацією, фальсифікації історії України;  

• виховувати уміння відстоювати свої права, інтереси, переконання, усвідомлювати свої 

обов’язки.  

http://www.distance-learning.com/
http://www.distance-learning.com/
http://www.edu-post-diploma.kharkov.com/
http://www.edu-post-diploma.kharkov.com/
http://www.edu-post-diploma.kharkov.com/
http://udec.ntu-kpi.kiev.ua/
http://www.udl.org.ua/


 

 

Пріоритети проекту:  

• запровадження сучасних форм і методів навчання та виховання ;  

• впровадження в навчально-виховний процес системи заходів, спрямованих на виховання 

та формування особистості на основі норм соціальної поведінки;  

• створення умов для розвитку становлення та прояви творчої активності особистості 

учня;  

• організація пошукової та дослідницької діяльності учнів з історії рідного краю;  

• забезпечення індивідуального підходу до кожного учня;  

• виховання на засадах загальнолюдських і національних цінностей.  

Очікувані результати:  

• забезпечення єдності навчання,виховання і психологічної підготовки учнів до активної 

діяльності в суспільному житті, здатності до патріотиних вчинків.  

• формування компетентної особистості, орієнтованої на загальнонародні традиції, з 

усвідомленою громадянською позицією тап відповідальністю;  

• Набуття досвіду учнів щодо роботи в проекті.  

 

               Програма проекту « Ми діти твої Україно »на 2015-2016н.р. 

Завдання прогами : зорієнтувати викладачів ПТНЗ    на визнання пріоритету 

патріотичного виховання особистості в сучасних умовах; 

 

                  Обласна методична секція суспільних дисциплін ПТНЗ  

                                                                       Вересень 2015-березень 2016р. 

 

1.Учнівський конкурс патріотичних  проектів  (відео – уроки, уроки веб – квести, 

уроки - проекти )  (в рамках роботи обласних методичних секцій викладачів суспільних 

дисциплін, Захисту Вітчизни, бібліотекарів)                                      

 

                                                                        Муха Н.О.                                                                                                                                

                                                                          Гришаєва О.В. 

                                                                          Олійник Л.О.             

                                                                                                 09 .2015-03.2016н.р. 

2.Засідання творчої групи викладачів з проблеми пошуково-дослідницької роботи учнів на 

уроках та позаурочній роботі в спільному національно - патріотичному проекті « Ми діти 

твої Україно » НМЦ ПТО та обласних методичних секцій. 

 

                                                                         Муха Н.О.                                                                                                                                

                                                                          Гришаєва О.В. 

                                                                          Олійник Л.О.             

                                                                                                           Березень   2016р. 

                                         

   3. Відео - конференція «Реалізація основних положень Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді в спільній програмі « Ми діти твої Україно «  

НМЦ ПТО (обласні методичні секції:  суспільних дисциплін, Захисту Вітчизни, 

бібліотекарів) та  ПТНЗ області. 

                                                                      Муха Н.О. 

                                                                       Гришаєва О.В. 

                                                                       Олійник Л.О. 



                                                                       Протягом 09. 2015- 04.2016р.р. 

4. Науково-практична  конференція - презентація креативних  учнівських патріотичних 

проектів «Ми діти твої Україно» . ( в межах обласної метод. секції суспільних дисциплін, 

Захисту Вітчизни, бібліотекарів ПТНЗ) 

 

                                                                             Муха Н.О. 

                                                                              Гришаєва О.В. 

                                                                               Олійник Л.О. 

                                                                                               Квітень 2016р. 

6.  Конкурс серед учнівських груп навчальних закладів на  креативний патріотичний флеш 

- м о б  

                                                                                                          . 

 7. Пошуково - пізнавальна акція «Родинна доля історичного героя.» 

6. Дослідницько-пошукова творча  робота «Мій рідний край в історичних джерелах, 

Національних історичних архівах »                           

               

 

  Обласна методична секція викладачів « Захисту Вітчизни » 

                                                                                Вересень 2015-березень 2016р. 

 

 

1. Патріотична учнівська  експедиція ПТНЗ «Учасники АТО нашого краю» 

 

2. Розробка учнівської  карти « Бойові та історичні події на території рідного краю  в різні 

періоди історії України »                           

 

3. «Бойові традиції моєї сім’ї » (фотоальбом) 

                                                                                                                                                                                             

                          

                                Обласна  методична секція бібліотекарів ПТНЗ  

 

                                                                                Вересень 2015-березень 2016р. 

 

1.  Забезпечити інформаційну підтримку учнів та педагогічних працівників ПТНЗ – 

учасників проекту «Ми діти твої, Україно». 

2. Відслідковувати в мережі Інтернет появу відповідно до визначених Концепцією 

заходів щодо її реалізації та поповнювати ними бібліотечний фонд. 

1. Створити для учнів та педагогів базу даних «Національно-патріотичне виховання 

молоді в сучасному українському вимірі» за розділами: 

- нормативно-правова база патріотичного виховання учнівської  молоді; 

- науково-теоретичні і методичні засади патріотичного виховання молоді; 

- досвід роботи з національно-патріотичного виховання навчальних закладів 

та бібліотек; 

- краєзнавство; 

- банк даних веб-ресурсів, присвячених патріотичному вихованню молоді; 

- тематична медіа продукція. 

 

 

      Підведення підсумків виконання учнівського конкурсу патріотичних  проектів  в 

рамках ІІ етапу спільного проекту «Ми діти твої Україно» НМЦ ПТО та методичних 

секцій області . 

                                                                                                Квітень 2016р. 



                                                                                                                      Додаток 

                                                                    Затверджено 

                                                           НМР НМЦ ПТО  пр.№6 від 18.08.2015р.) 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про учнівський конкурс патріотичних  проектів у професійно-технічних  

навчальних закладах області (далі ПТНЗ)  

 

1. Загальні положення. 

Учнівський конкурс патріотичних  проектів у ПТНЗ  (далі - Конкурс) проводиться на 

виконання Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ 

МОН від 16. 06. 2015 р.    № 641), в рамках спільного патріотичного навчально-

виховного проекту «Ми діти твої Україно » НМЦ ПТО та методичних комісій : 

суспільних дисциплін, Захисту Вітчизни, бібліотекарів.  

 

2. Мета конкурсу 

2.1 На основі  нового потенціалу інтегрованої діяльності обласних 

методичних секцій педагогічних працівників суспільних дисциплін, Захисту 

Вітчизни, бібліотекарів  виховувати в учнів любов до України, рідного краю, 

утвердження патріотизму як  важливого чинника консолідації суспільства 

.Активізувати  патріотичну роботу серед учнівської молоді. Виявити та 

підтримати здібних  вихованців та творчих, креативних   педагогічних 

працівників. Поширити їх досвід роботи. 

2.2. Тема Конкурсу: " Ідеал сучасного громадянина – патріота  

України, виховання патріотичних почуттів, Герої революції Гідності і 

Свободи, Герої - захисники України в зоні АТО; минуле, сучасне і майбутнє 

нашої держави ". 

3. Умови  проведення конкурсу 

3.1. Організатори конкурсу : НМЦ ПТО та методичні комісії:   суспільних 

дисциплін, Захисту Вітчизни, бібліотекарів ПТНЗ.  

До участі в організації та проведенні Конкурсу залучаються 

представники творчих спілок, громадських , військових та освітянських 

організацій, 

 

3.2. Конкурс проводиться з 01.09  2015 року до 20 квітня 2016 року в 2 

етапи: 



1-й  етап - проводиться на рівні навчальних закладів  з 01.09  2015 року по  

31.03 2016р. за результатами якого визначаються по одному переможцю в 

кожній  номінації та направляються до НМЦ ПТО.(1-3 роботи) 

2-й    етап – проводиться  на обласному рівні у НМЦ ПТО  31.03 2016р. по  

15.04.2016р.  Підводяться підсумки та визначаються переможці.  

3.3. Склад оргкомітету та журі 1 етапу Конкурсу  затверджується  

керівниками навчальних закладів;  

3.4. Склад оргкомітету та журі Конкурсу 2 етапу  затверджуються рішенням 

Навчально-методичної ради НМЦ ПТО. 

3.5  У Конкурсі беруть  участь всі  учні      ПТНЗ 

3.6   Конкурс проводиться у 3-х  номінаціях:  

«Суспільні дисципліни» 

Орієнтовні теми проектів (можуть обирати свої теми ): 

-  Пошуково   -   пізнавальна акція «Родинна доля сучасного Героя - 

Захисника Вітчизни» 

- Дослідницько-пошукова творча  робота «Мій рідний край в історичних 

джерелах,   Національних історичних архівах »                           

- Історія революції Гідності і Свободи  в документах,свідченнях , фото інш. 

- Патріотичні обов’язки громадянина України. 

"Захист   Вітчизни «  

- Патріотична учнівська  експедиція ПТНЗ «Учасники АТО нашого краю» 

 

- Розробка учнівської  карти « Бойові та історичні події на території рідного 

краю  в різні періоди історії України »                           

 

- «Бойові традиції моєї сім’ї » (фотоальбом) 

 

«Бібліотека - центр навчальної інформації» 

- Дайджест про революційні та військові події в Україні 2013-2015р.р 

- Словник нових термінів  періоду  2013-2015р.р з Історії України для учня 

ПТНЗ . 

3.6. На Конкурс можуть подаватися патріотичні  учнівські  проекти 

розроблені та реалізовані  в довільній формі. 

 

4. Вимоги до конкурсних робіт: 



 4.1 Учнівські проекти розробляються, реалізуються та представляються у 

довільній формі (згідно обраної теми). 

 4.2. У супровідних документах необхідно  чітко вказати назву роботи, 

прізвище, ім'я та по батькові учасника, професію, курс, предмет адресу, назву 

навчального закладу, а також прізвище, ім'я, по батькові викладача, 

бібліотекаря, які його готували до участі в Конкурсі. 

 

5.                                           Критерії  оцінювання робіт 

 

№ з/п Критерії  оцінювання учнівських патріотичних проектів Бали 

1 Відповідність наданих матеріалів вимогам навчальних 

програм,чинного законодавства . 

10 

2 Ознаки соціалізації проектів (активна діяльність в громаді) 20 

3 Патріотичність змісту проекту 30 

4 Креативність, оформлення проекту 10 

Всього 70 

 

 

6.                                       Визначення переможців  

 

Учнівські проекти які отримали найбільшу кількість  балів 

відзначаються сертифікатами; координатори проектів (педагогічні 

працівники,бібліотекарі)   нагороджуються подяками Навчально-

методичного центру ПТО у Дніпропетровській області.  

Матеріали Конкурсу  узагальнюються і видаються збірником  в 

електронному варіанті для використання в роботі закладів профтехосвіти всіх 

рівнів атестації на сайті НМЦ ПТО 

 

 

       Довідкова інформація для учасників конкурсу розміщена на сайті 

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області (http://nmc-pto.dp.ua/ електронна 

бібліотека методичних напрацювань, загальноосвітня підготовка п. 

№22-27,30) 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 
 

                                                                                                          

http://nmc-pto.dp.ua/
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

проведення обласного етапу (2) конкурсу учнівських патріотичних 

проектів 

 

 

Корнієнко М.М.  –  заступник директора навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, 

голова  організаційного комітету 

 

Зозуля   Н.В.        –  директор Криворізького міського методичного центру 

професійно-технічної освіти, заступник голови 

організаційного комітету 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Буравов С.С.          –  методист навчально-методичного центру професійно-     

                                     технічної освіти у Дніпропетровській області 

 

Безценна Т.М.        –  методист навчально-методичного центру професійно-   

                                     технічної освіти у Дніпропетровській області 

  

Красильніков А.В. –  методист навчально-методичного центру професійно-       

                                     технічної освіти у Дніпропетровській області 
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Ж У Р І     

проведення обласного етапу (2) конкурсу учнівських патріотичних 

проектів 

 

 

 

Василиненко В.М. – директор навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області, голова 

журі 

 

Муха Н.О.               – методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області, заступник 

голови журі 

 

Члени журі: 

 

 

Гришаєва О.В.       –  методист навчально-методичного центру професійно-  

                                    технічної освіти у Дніпропетровській області 

 

Керницька Т.В.       –   методист навчально-методичного центру професійно-  

                                     технічної освіти у Дніпропетровській області 

 

 

Калина      Н.В.       –  методист, викладач суспільних дисциплін ВПУ-17 

 

Олійник    Л.О.       -    методист навчально-методичного центру професійно-  

                                      технічної освіти у Дніпропетровській області 

 

Ковбаса      В.М.    -     викладач історії  Міжрегіонального ВПУ поліграфії та       

                                     Інформаційних технологій 

 

  

 

 



 

 

 
Поради з організації та проведення учнівського конкурсу патріотичних 

проектів у спільному проекті НМЦ ПТО і ПТНЗ «Ми діти твої Україно» 

Програма  на 2015-2016н.р. 

(І етап  конкурсу -   ПТНЗ) 

 

Метод проектів — це спосіб досягнення ди- 

дактичної мети через детальну розробку пробле- 

ми, яка має завершитися реальним, відповідно 

оформленим практичним результатом. 

Особливості : 

*через проживання «ситуації успіху» (на уро- 

ці або поза уроком) — не на словах, а у справі 

відчути себе значимим, потрібним, успішним, 

спроможним переборювати різноманітні про- 

блемні ситуації; 

 *через усвідомлення себе, своїх можливостей, 

свого внеску, а також особистісного росту в про- 

цесі виконання проектного завдання; 

одержання результатів: априклад, виконання 

ролі доповідача під час презентації проекту, голов- 

ного оформлювача проектної документації, аналі- 

тика зібраних матеріалів, упорядника портфоліо- 

папки документів, необхідних для проекту, та ін. 

Це обумовлено тим, що учні  часто не знають влас- 

них можливостей, не вірять у свої потенційні ре- 

зерви, не впевнені, що можуть бути успішними 

у видах діяльності, необхідних для виконання 

проекту. Це стосується різноманітних його ета- 

пів: від формулювання задуму, ідеї, детального 

плану проекту до реалізації, здійснення проектної 

діяльності і рефлексії як отриманих результатів, 

так і власної діяльності. 

 

 Підставою для проведення відповідного конкурсу є : 

-    виконання навчальних програм загальноосвітніх дисциплін.(ДСЗО) 

-  Концепція національно – патріотичного виховання дітей та молоді                                                

(наказ МОН № 641 від 16.06.2015р.) 

-  Методичний лист НМЦ ПТО     (від 18.08.2015р.№ 13/4-193) 

 

 

1. Координатор конкурсу – методист ПТНЗ 

2. Відповідальний -            голова методичної комісії суспільних дисциплін 



3.  Створення творчої групи викладачів суспільних дисциплін,Захисту 

Вітчизни,бібліотекарів інш. (за згодою) 

4.Творча група створює положення про конкурс у навчальному закладі 

(журі,оргкомітет) (за зразком НМЦ ПТО) 

5. Розробка засобів поширення умов конкурсу серед учнів (педагогічний анонс) 

6.  І етап конкурсу проходить з 01.09.2015р. по 31.03.2016р.(у навчальному закладі) 

7. Після того як голова методичної комісії суспільних дисциплін сформує список 

учнів - учасників конкурсу (за інформацією викладачів)необхідно призначити 

координаторів учнівських проектів (їх може бути кілька в одному проекті, 

консультують з різних питань ). 

 8. Завдання координаторів -  допомогти учасникам конкурсу обрати тему, розробити 

учнівські проекти та їх реалізувати. 

9.  Творча група, оргкомітет, журі  готують  педагогічні анонси, бюлетені про хід 

конкурсу у навчальному закладі, розміщують інформацію на сайті ПТНЗ, в ЗМІ. 

10. На завершальному етапі учні презентують результати участі в конкурсі . Журі 

визначає переможців. 

11. До протоколу журі вносить прізвища переможців ,координаторів, теми проектів 

та результати. 

12. Методична допомога у розробці учнівських проектів розміщена на сайті НМЦ 

ПТО (електронна бібліотека методичних напрацювань, загальноосвітня 

підготовка п. №22-27,30) 

13. До участі в конкурсі можливо залучати громадські, військові організації та 

місцеву громаду. 

 

  

14 Після того як визначено переможців на першому етапі (у ПТНЗ) по кожній 

номінації роботи (в електронному варіанті)направляються в журі конкурсу НМЦ 

ПТО для визначення переможців на обласному етапі та підведення підсумків 

учнівського конкурсу. 

15.Вимоги до оформлення конкурсних робіт вказані у Положенні про конкурс. 

16.До робіт переможців необхідно додати таблицю з відповідними даними: 

 

А) 

Учасники учнівського конкурсу патріотичних проектів ПТНЗ__(повна  назва, ПІБ 

координатора)______ 
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      1,2,

3, 

 



        

        

 

    

Б)  Короткий загальний аналіз застосування методу проектів викладачами з акцентом 

на якісні здобутки учнівської діяльності в процесі виконання проектів та виявлені 

проблеми.  

 

В) методистам ПТНЗ необхідно здійснювати методичний супровід реалізації проекту 

,довести до відома викладачів суспільних дисциплін, Захисту Вітчизни, бібліотекарів 

вище зазначені матеріали для використання в роботі. Головам методичних комісій 

розглянути нову форму роботи (проектування навчально-виховного процесу) на 

засіданнях методичних комісій. 

     

 

 

 

 

 

 

 


