
«В єднанні сила й міць 
держави»



• Проект патріотичного виховання учнівської молоді 
Державного навчального закладу «Херсонське вище 
професійне комерційне училище на  вересень 2015 р. 
- травень 2016 р. «В єднанні сила й міць держави»

Назва

•Тип проекту: освітньо-виховний.
•За напрямком діяльності: громадсько-соціальний, 
творчий

•За характером контактів: зовнішній.
•За кількістю учасників: масовий.

Тип проекту

•Калниболотська Ю.В. - заступник директора училища з ВР, 
•педагогічний колектив училища 

Розробники 
проекту

•Олімська Є.П. – директор ДНЗ «ХВПКУ»
•Калниболотська Ю.В. - заступник директора училища з ВРКерівники

•Учні училища (34 навчальних групи, 725 учнів)
•Педагогічний колектив;
•Батьки
•Громадськість.

Учасники 
проекту





Мета проекту:
 Упровадження Концепції національно-патріотичного виховання

відповідно до індивідуальних потреб та інтересів учнів;
 виховання у учнівської молоді громадянськості, патріотизму як

найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей, готовності
до активного прояву в різних сферах життя суспільства;

 поглиблення знань вихованців з історії української державності й
громадянства, культури народу, його традицій, розуміння подвигу
українського народу;

 формування поваги до України, високого рівня національної, правової
свідомості і самосвідомості, громадянської, соціальної відповідальності,
готовності працювати в ім’я розквіту України, усвідомлення
необхідності досконалого знання державної мови;

 розвиток інтелектуальних, духовних, трудових, художньо-естетичних
рис, розумних потреби та установок, ініціативності, творчих здібностей
й талантів вихованців,

 виховання високих моральних якостей особистості;
 підвищення престижу військової служби, культивування ставлення до

солдата як до захисника Вітчизни, героя; виховання готовності
захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

 виховання милосердя, співчуття, підтримка та сприяння участі у
волонтерських проектах, набуття позитивного досвіду громадської
співучасті.



Завдання проекту:

 Створення виховного середовища для 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;

 Виявлення рівня сформованості в вихованців патріотичних і 
громадянських якостей;

 Розвиток інтелектуальної, емоційно-почуттєвої та вольової 
сфери особистості;

 Впровадження активних форм, методів і видів виховної 
діяльності;

 Стимулювання пошуково-пізнавальної діяльності вихованців;
 Виховання в учнівської молоді громадянськості, патріотизму як 

найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей, 
готовності до активного прояву в різних сферах життя 
суспільства.



Організа
ційно-

проекту
вальний

Аналітико-
практичний

Збір інформаційного матеріалу. 

Проведення загально училищних і групових заходів.  

Реалізація модульних програм і проектів патріотичного 
виховання всіх учасників проекту.

Підсумкови
й

Опис  та 
представле
ння проекту

Формування теми проекту. Визначення мети, завдань 
проекту Методичне та теоретичне обґрунтування засад, 
форм і методів розв′язання проблеми.
Планування роботи в рамках проекту. Розробка модульних 
програм. 
Проведення засідання-семінару МК класних керівників 
“Патріотичне виховання як основа духовного розвитку 
особистості”

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Формування банку ініціатив-нововведень
до якого увійдуть всі матеріали, зібрані учасниками проекту.
Створення електронної презентації  проекту
Представлення звіту по проекту на засіданні педагогічної ради 
«Оновлена парадигма виховання: шляхи її реалізації»
Проведення засідання МК класних керівників з теми: «Інноваційні аспекти 
діяльності класного керівника в сучасних умовах»
Розміщення презентації – звіту «Літопис нашого життя від витоків до 
майбуття 2015-2016 н.р.» на сайті училища, сторінці учнівського 
самоврядування «Типичный ХВПКУ»



РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ

Реалізація
проекту



Урок 
мужності
«Україно! 

Благослови 
добром 
мене…»

Година 
патріотичног
о виховання 
«На захисті 
України»

Урок пам’яті 
«Вклоняємос

ь всім 
героям»

зустрічі з 
воїнами АТО

зустріч з 
головою 

організації 
Української 

спілки воїнів 
Ветеранів 

Афганістану 
Столяром В.П

Фото -
проект  

«Війна крізь 
призму 

об’єктива».

Урок – набат  
«Пам’яті
Небесної

сотні»

Урок 
мужності 

«Сила 
нескорених»

Програмний модуль «СИЛА НЕСКОРЕНИХ»
(Уроки пам'яті, цикл уроків мужності, зустрічі з воїнами АТО, 

волонтерами, культурно-громадськими діячами міста та 
регіону) 



Програмний модуль
«Історичне краєзнавство»

Відвідування музеїв, 
місць історичних 

подій, театру, об'єктів 
культурної спадщини; 

подорожі рідним 
краєм. Фотоконкурс «Херсон 

очима студентської 
молоді».

Віртуальна мандрівка: 
«Вкарбована у 
вічність історія
нашого міста»

Гра-подорож «Європа 
без кордонів»

Євроквест «Зоряне 
сяйво країн європи»

Фотоконкурс
«Багатолика

Україна».

Флеш-променад 
«Вулицями старого 

Херсона»



Програмний модуль
«Сторінками національного календаря» 



Робота 
«Школи 
Лідерів»

Участь у 
міському 
фестивалі 
«Молодь 
обирає 

здоров′я»

Конкурс 
соціальної 

реклами «Ні! –
наркотикам, 

Так! –
здоровому 

способу 
життя»

Кінолекторій

Тенінги: 
«Прояви 

турботу та 
обачливість»; 

«Я в 
конфлікті» 
«Знаємо та 

реалізуємо свої 
права»

«Тиждень 
безпечної 

поведінки»

Анкетування «Чи є 
«Соборність»  
актуальною 
проблемою 

сьогоднішньої 
України?»

Молодіжний 
веб-путівник
«У лабіринті 
Інтернету»

Година 
спілкування 
«Ми хочемо 

щоб нас 
любили»

Години 
спілкування 
«Права свої 

знай –
обов’язків не 

забувай»

Акції: до 
Всесвітнього 

дня 
запобігання 
суїциду "Ми 

любимо 
життя»

Тенінги: 
«Прояви 

турботу та 
обачливість»; 

«Знаємо та 
реалізуємо свої 

права»

Тестування 
«Чи вмієте ви 

вести 
здоровий 

спосіб 
життя?»



Програмний модуль 
«Здоровий дух – запорука здорової нації»

Add Your Text

День Здоров’я та спорту 
під гаслом «Здорова 

людина –здорова 
країна»





Програмний модуль

Випуск
глосарія з 

питань
національно-
патріотичного

виховання. 

Усний журнал 
«Студентська 

молодь в 
боротьбі за 

майбутнє» (до 
25-річниці 

Революції на 
граніті» 

Відкритий
мікрофон
«Стосунки
рівності і 

поваги» (До 
Дня 

толерантності) 

Година 
історичної 

правди 
«Подвиг 

безсмертний -
пам'ять 

нетління»(Рево
люція Гідності» 

Літературний
калейдоскоп 

«Поетова
слава над 
світом»

Бібліографічні
огляди 

літератури«Со
борність
України –
запорука

міцної
держави» 

Слайд-
розповідь

«Чорнобиль: 
чорний

спомин, вічний
біль…» 

Урок-реквієм 
«Маки пам'яті» 
(До Дня пам'яті 
ті примирення

Книжкові
виставки:«Моя 

країна -
незалежна
Україна» 

Дайджест 
«Будь 

сучасним!Чита
й українське!» 





Індивідуальна робота бібліотеки з питань 
національно-патріотичного виховання:

Анкета для класного 
керівника

Патріотизм у розумінні 
сучасної молоді

Як Ви розумієте патріотичне 
виховання сьогодні?



Бібліографічна робота бібліотеки з питань 
національно-патріотичного виховання:

Інформаційний  список літератури 
«Національно-патріотичне 
виховання учнів в умовах 

модернізаційних суспільних змін»

Бібліографічний покажчик 
літератури 

«Навігатор книжкового світу»

Рекомендаційний покажчик 
літератури 

«Україна – наш спільний дім»,



Інформаційна робота бібліотеки з питань 
національно-патріотичного виховання:

Інформаційний бюлетень «Інноваційні 
технології – шлях реформування профтехосвіти»



Книжкове дефіле 
«Українцем бути модно!»



Хроноскоп 
«Хронологія історичних подій

на території України»
Глосарій з питань національно-

патріотичного виховання 

Буклет «Від проголошення 
Незалежності до Нової 

України»



Орієнтовний каталог видань з 
національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді



Виховні заходи бібліотеки з питань 
національно-патріотичного виховання

Віртуальна мандрівка 
«Вкарбована в вічність 
історія нашого міста»

Усний журнал «Студентська 
молодь в боротьбі за майбутнє» 

(до 25-річниці Революції на 
граніті»)

Година історичної правди 
«Подвиг безсмертний -

пам'ять нетління»
(Революція Гідності»)



Урок-реквієм «Маки пам'яті» 
(До Дня пам'яті ті примирення)

Літературний калейдоскоп 
«Поетова слава над світом»

(Т.Г.Шевченко)

Слайд-розповідь 
«Чорнобиль: чорний спомин, 

вічний біль…»



Тематичні книжкові виставки:
•Моя країна - незалежна Україна
• Україна пам‘ятає – світ визнає (Голодомор)
• Мужність і відвага крізь покоління(До Дня Збройних сил 
України)
• Горять свічки в людських долонях
• У рідній мові цілий світ
• Молодь: свобода і відповідальність
• Крути: незгасна пам'ять і урок сьогодні
• Майдан – це стан душі і поклик серця(Революція Гідності)
• Ми пам'ятаємо біль Афганістану
• Джерела української душі
• Нас єднає Шевченкове слово
• Херсон – перлина, в долонях степу і Дніпра

Відкриті перегляди 
літератури:

• Крути: незгасна пам’ять і урок 
сьогодні

• Гідні нащадки предків»(Герої Крут), 
• Знай про Європу більше,
• Слава захисникам України,
• Наш дух не зламати, свободу не 

вбити(До Дня Гідності та Свободи)



Іван Франко – борець за свободу і 
єдність українського народу

Електронні книжкові виставки

Сучасний український 
роман

Традиції українського 
писанкарства





Акція 
«Зробимо 

наше 
училище 
квітучим»

Конкурс на 
кращу

сторінку
навчальної

групи в 
контакті

Проект
«МИ 

ЧАСТИНА 
WEB -

СПІЛЬНОТИ 
ХВПКУ»

Флеш-моб 
«Ми 

родина –
наш дім 

Україна»

Проект 
«Підвищення 
обізнаності 

вразливих дітей 
та молоді, щодо 

питань 
безпечної 
міграції та 

працевлаштува
ння»    

Обласна 
патріотична 

акція 
«Герої ХХІ 
століття»Круглий стіл 

«Шляхи 
протидії 

пропаганді 
сепаратизму 

та 
антиукраїнськ
ій ідеології».

Волонтерсь
кі акції: 

«Пластиков
і поробки

на 
переробку

«Подарунк
и від 

Святого 
Миколая» 

«Чарівний 
кошик для 

воїна»

«Маскувал
ьна сітка 

для воїна»

Допоможи 
сім'ї 

загиблого 
героя

Програмний модуль «Учнівське 
самоврядування – крок до лідерства»



ЯКЩО НЕ МИ, ТО ХТО?



Проект «МИ – ЧАСТИНА WEB –
СПІЛЬНОТИ ХВПКУ»

Завдання проекту:
 створити училищну web-спільноту та інформаційне

поле для здійснення комунікації через ресурси
соціальної мережі “Вконтакті”;

 розробити блоги навчальних груп ДНЗ «ХВПКУ» в 
єдиній Web – спільноті;

 провести конкурс на кращий блог навчальної групи;
 розкрити творчі здібності учнів засобами

комунікаційних технологій, викликати інтерес до 
пізнання через дослідження;

 створити сприятливі умови вільного спілкування між
учнями та навчальними групами закладу;

 застосовувати сучасні і популярні серед молоді
засоби спілкування для інформування учнів про 
основні події з життя навчального закладу.





Сьогодні Web – спільнота ХВПКУ 
забезпечує:

 Вільне спілкування  між учнями та групами 
навчального закладу.

 Підвищення ролі учнівського самоврядування 
ДНЗ «ХВПКУ».

 Розвивальне середовище, що формує соціальні 
вміння, навички та сприяє набуттю навчального й 
життєвого досвіду.

 Середовище для розвитку творчих обдарувань 
особистості та її самореалізації.

 Розповсюдження цікавої, корисної інформації з 
професії, фактів про життя груп, колективів.

 Публікацію відео - роликів про життя та навчання 
в училищі.

 Виховання єдиного колективу однодумців 
навчального закладу.

 Підвищення рівня інформаційної культури учнів.



Програмний модуль
«Шляхи до духовності»

Участь у обласному 
конкурсі художньої

творчості серед учнів
ПТНЗ  «Надія-Молодість-

Майбутнє»

Обрядове дійство
«Кізонька на рогах новий

рік несе»

Свято «Масляна іде –
млинці і мед несе»

Виховна година 
«Поговоримо про 
толерантність»

Участь у обласних
конкурсах: майстрів
художнього читання

«Наша земля Україна»

Фестиваль учнівської 
творчості «Гармонія душі 

моєї»

Участь у обласних
конкурсах художньої

творчості «Поетичний
камертон Ліни Костенко: 

патріотичні мотиви»

Участь у Всеукраїнських
конкурсах фотоаматорів
«Моя Україна»; «Молоде
обличчя України -2015»

Участь у обласних
конкурсахд екоративно-
прикладного мистецтва

Участь у обласних
конкурсах: вокального 
мистецтва «Карусель 

мелодій»

День української 
кухні

Виховний захід
«Вишиванка-оберіг

українського
народу».

«Пасхальні 
передзвони»

Свято  до дня 
матері

Виховна година 
«Щастя. Як ви його 

розумієте»



Програмний модуль «Шляхи до духовності»



Програмний модуль «Шляхи до духовності»
Гурток «Імпресія»



Програмний модуль «Шляхи до духовності»



Обласний конкурс майстрів 
художнього читання «Наша 
земля – Україна». Ленчевська 
Влада - Диплом І ступеня.

Гаджиєва Яна –
Диплом І ступеня, 
Кривцова Альона –
Диплом ІІІ ступеня 

Форощук
Катерина – Диплом ІІІ 
ступеня

НАШІ ЗДОБУТКИ



«В єднанні сила
й міць держави»



СПІВПРАЦЯ З ГАЗЕТОЮ «СЛАВА КОЗАЦЬКА», 
виданням Херсонського козацького полку



ПРОЕКТ
«ЛІТОПИС НАШОГО ЖИТТЯ 

ВІД ВИТОКІВ - ДО МАЙБУТТЯ»

Пробіг «З вірою в серці»

«Гармонія душі моєї»

Свято «Козацькі забави»

День здоров’я

«День знань»

Фотоконкурс «В об’єктиві професія»Тиждень безпечної поведінки



ПРОЕКТ
«ЛІТОПИС НАШОГО ЖИТТЯ 

ВІД ВИТОКІВ - ДО МАЙБУТТЯ»

Конкурс патріотичної творчості «Відродження» Свято «Козацькі забави» Свято Масляної

Волонтерські акції
Проект «Батьківщина у нас одна» Акція «Зробимо училище квітучим»



РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРІНГУ
СФОРМОВАННОСТІ 

ПАТРІОТИЧНИХ
ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ



РЕЗУЛЬТАТИ 
МОНІТОРІНГУ

СФОРМОВАННОСТІ 
ПАТРІОТИЧНИХ

ЯКОСТЕЙ 
ОСОБИСТОСТІ



Дружній привіт від бійців 9 роти 79 Окремої Десантної Мобільної Бригади
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