
Циклова комісія суспільних дисциплін
 Вищого професійного училища № 17 в рамках учнівського

навчально-патріотичного проекту «Ми діти твої Україно»
( координатор проекту:методист МНЦ ПТО – Муха Н.О.), у

відповідності до «Плану методичних заходів методичного
кабінету у межах проекту» приймала і продовжує приймати

участь в даному проекті.

Учасники проекту , викладачі циклової комісії суспільних дисциплін ВПУ № 17:
- голова комісії і координатор викладачів циклової комісії суспільних

дисциплін, викладач вищої категорії, викладач економіки: П’ятковська О.С.;
-  викладач історії України, викладач ІІ категорії: Алєксєєнко В.С.;
-  викладач всесвітньої  історії , викладач ІІ категорії: Гордєєва Н.М.;
-  викладач правознавства, викладач – спеціаліст: Бахтіаров С.В.

Концепція навчально – патріотичного проекту виховання в
рамках учнівського 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,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.

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.

З вересня 2016 року викладачами суспільних дисциплін, в рамках
проекту були заплановані і проведені такі заходи:

Жовтень – листопад:

За наказом директора училища Терентьєва М. В був проведений
Тематичний  тиждень історії

 З 23.11 – 27.11 в Інформаційному центрі училища була проведена
виставка плакатів та стіннівок в якій активну участь прийняли учні І
та ІІ курсу: «Небесна сотня», «Герої АТО», «Голодомор – геноцид проти
українського народу» - відповідальні викладачі історії Алєксєєнко
В.С.,Гордєєва Н.М.



24.11.15 року в актовій залі училища була проведення інформаційна
година для учнів І- го курсу, за темою «Небесна сотня»- відповідальна
викладач історії України - Алєксєєнко В.С.

26.11.15р. в кабінеті «Всесвітньої історії» відбувся відкритий урок –
конференція, в якому прийняла участь група К 15 – 33/9 та учні групи
НП 15 – 2/9: “Революція гідності як приклад національної свідомості
України”. - відповідальна викладач Гордєєва Н.М.

26.11.15р. в бібліотеці училища відбулася виставка історичної
літератури та нових візуальних документів про події революції
Гідності в листопаді 2013 — лютому 2014 р.р.. яку організували
бібліотекар Макагон І.А. та голова інформаційно - методичного центру
ВПУ № 17- Калина Н.В.

27.11.15 р. був проведений І тур конкурсу творчих робіт на тему
“Доленосні події в Україні початку ХХІ століття” в рамках проекту
«Ми діти твої Україно». Роботи переможців конкурсу передані в МНЦ
ПТО Дніпропетровської області.



27.11.15р. пройшов виховний захід «Голодомор – геноцид проти
українського народу» - відповідальна викладач Алєксєєнко В.С.

25.11.15 р. пройшов день кінолекторію в навальному закладі українського
документального кіно про Небесну сотню та воїнів АТО (документальні
фільми про Євромайдан), для учнів І курсів - відповідальна викладач
Гордєєва Н.М.



На протязі «Тематичного тижня історії» викладач  Гордєєва Н.М.
ознайомила учнів з фільмом “Екскурсія викладачів історії до
Петриківщини”. За результатами огляду цього фільму учнями були
написані творчі роботи, найкращими з яких визнані: роздум учня гр..М
15 – 1/9 Ярового Романа та учня гр..НП 15 – 2/9 Ігнатенко Станіслава

Листопад – грудень

В рамках тематичного тижня права та в рамках проекту «Ми діти
твої Україно». Відповідальні: виклвдач правознавства – Бахтіаров С.В.,

координатор – П’ятковська О.С.
у Вищому професійному училищі № 17.



З 7 по 11 січня у інформаційному центрі проходила виставка плакатів
та стіннівок: “Захист прав і свободи людини – громадянина”(І місце –
НП 15 – 35/9)-відповідальний С.В.

8.12.15 р. продовжилося он-лайн анкетування присвячене
Міжнародному Дню прав людини в рамках Всеукраїнського тижня
права за темою: «Прав без обов’язків не буває!» - відповідальний :
викладач Бахтіаров С.В.

10.12.15 р. викладачем Бахтіаровим С.В. був проведений, в актовій залі,
виховний захід «Голокост – права людини».



9.12.15р. в бібліотеці училища відбулася виставка правової літератури,
яку організували бібліотекар Макагон І.А. та голова інформаційного
центру Калина Н.В.
Кожен викладач та учень училища зміг ознайомитися з літературою
яка їх цікавила.

На протязі тижня був проведений тиждень рефератів на правову
тематику “Вірю в майбутнє твоє Україна” . І місце – учень гр. Е 15 –
15/9: Сорока Сергій

В рамках тижня викладач Бахтіаров провів день  кінолекторію в
навчальному закладі українського документального кіно: “Державність
– конституційні права”



07. 12. 15 р. був проведена олімпіада з правознавства серед І курсів (І
тур).І місце розділили учень групи Е 15 – 15/9: Парунін Роман та учень
гр. НП 15 – 35/9: Лебедь Ярослав.

11 грудня 2015 року, за адресою м. Дніпропетровська ІІ тур Правового
олімпу.ВПУ № 17 – V місце.



Січень
В рамках проекту «Ми діти твої Україно» були проведені заходи з нагоди Дня

Соборності України.
у Вищому професійному училищі № 17.

Відповідальні: координатор: голова циклової комісії суспільних дисциплін –
П’ятковська О.С., відповідальні: викладач ІІ категорії, предмет «Історія україни»
- Алєксєєнко В.С. та викладач ІІ категорії, предмет «Всесвітня історія» - Гордєєва

Н.М.

Моя Україно, хай доля сія
Волошками синіми в житі,
Моя Україна- домівка моя,

Найкраща у цілому світі!

Не має кращого неба, ніж небо України! Воно благословляє свою Україну, береже у
віках її материнську любов, тому його ніколи не відділити від рідної матінки - землі.
Україна - країна трагедій і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше знали
її. Вистраждавши, виборовши собі волю, Україна має тепер свої державні символи:
герб. прапор, гімн, які уособлюють її історію, її сутність.
22 березня 1918 р. Центральна Рада в Києві ухвалила закон про державний прапор
УНР, який був жовто - блакитним. Вибір кольорів був умотивований такими
міркуваннями: символами України є чисте небо (синій колір) та пшеничне поле
(жовтий колір). Як сказав поет:

«Наш стяг - пшениця у степах
Під голубим склепінням неба.»

22 січня, ми відзначаємо День Української Державності, Української Соборності,
вшановуємо дві визначні події в нашій історії – це проголошення Четвертим
Універсалом Центральної Ради Української Народної Республіки незалежною,
вільною, самостійною державою (22 січня 1918 р.) та проголошення Акту Злуки ЗУНР
і УНР (22 січня 1919 р.)
На вівтар української державності багато поколінь українців поклали свої життя. Тому
ми дуже багаті духом своїх свободолюбивих предків, багаті своєю історією. І якщо
хочемо осягнути минуле України, то маємо багато вчитися, знати і пам’ятати, бо без
пам’яті минулого не будем мати майбутнього
Прийшло 20 століття… Воно було багато в чому переломним для всього людства і
нашої України. Це доба наших рідних старшого покоління, а частково і наша з вами.
На початку 20 століття народ України пережив трагедію Першої світової війни,
ентузіазм початку української революції, розчарування і кров війни громадянської… В
ці роки відродилась Українська Соборна держава.

Україна! Скільки глибини у цьому слові… Це золото безмежних полів, бездонна
синь зачарованих небес.



Складною і бурхливою була доля України. Топталися по ній орди чужинців, ворожі
пазурі роздирали її тіло. Але Україна вистояла і сьогодні є єдиною, соборною і
незалежною.
Щороку 22 січня український народ із вдячністю згадує тих героїв, які словом і
багнетом намагалися відродити незалежну соборну українську державу.
Соборність включає у себе єдність і згуртованість. Це поняття з’явилось у нашому
науковому і політичному лексиконі порівняно недавно. Воно не є явищем суто
українським. Слово соборність означає, по-перше, об’єднання в одне державне ціле
всіх земель, які заселяє конкретна нація на суцільній території. По-друге, духовну
консолідацію всього населення країни, єдність усіх її громадян, незалежно від їхньої
національності.
Акт Злуки був глибоко детермінований історично і спирався на споконвічну мрію
українського народу про незалежну, соборну національну державу. Він став могутнім
виявом волі українців до етнічної й територіальної консолідації, свідченням їх
самоідентифікації, становлення політичної нації.
Вперше за 600 років він став реальним кроком до об'єднання українських земель, що
вплинув на подальші національно-політичні процеси в Україні.
День Соборності — це нагадування про те, що сила нашої держави — в єдності
українських земель.
А поразка Української Народної Республіки нагадує  сьогоднішньому українському
суспільству про його роль у формуванні якісної і вольової політичної еліти, здатної
гідно відповідати на геополітичні виклики, які стоять перед сучасною Україною.

Велична і свята, моя ти Україно,
Лише тобі карать нас і судить.

Нам берегти тебе, Соборну і єдину,
І нам твою історію творить!

Ліна Костенко

Відповідно пункту 3 регіонального плану заходів з підготовки та
відзначення у 2016 році Дня Соборності України, затвердженого
головою  облдержадміністрації від 23 грудня 2015 року та згідно
рекомендації департаменту освіти і науки , з метою підвищення якості
національного - патріотичного виховання учнів ПТНЗ, на базі ВПУ № 17
було проведено такі заходи:

  З 18.01.16 р. по  22.01.16 р. в Інформаційному центрі училища була
проведена виставка плакатів та стіннівок з нагоди «Дня
Соборності України», в якій активну участь прийняли учні І та ІІ
курсу: - відповідальні викладачі історії Алєксєєнко В.С.,Гордєєва
Н.М.



 22.01.16 р. року в актовій залі училища був проведенений єдиний
урок «Мій рід, моя Батьківщина – це все моя Україна», з нагоди
«Дня Соборності України» - відповідальна викладач Алєксєєнко
В.С.

 22.01.16 р. в кабінеті «Всесвітньої історії» відбувся відкритий захід
історичний брейн – ринг «Моя Україна – соборна і неподільна», з
нагоди «Дня Соборності України» , в якому прийняла участь група
К 15 – 21/9 та учні групи НП 15 – 2/9: “”. - відповідальна викладач
Гордєєва Н.М.





 27.11.15 р. був проведений конкурс рефератів між учнями І – их та
ІІ – гих курсів, в якому призові місця отримали учні: Сергієнко
Таміла гр.. К 14 – 41/9 та Кондик Руслан гр..К 14 – 41/9 -
відповідальна викладач Алєксєєнко В.С. та викладач Гордєєва Н.М.



Лютий
Виховний захід «Героям вічна слава: бій під Крутами»-відповідальна: викладач
всесвітньої історії Гордєєва Н.М.
29 січня 2016 року, відповідно до доручення Департаменту освіти і науки

Дніпропетровської обласної державної адміністрації,  в ВПУ-17 було проведено виховний
захід, присвячений Дню пам'яті.

З 8.00 до 8.30 в актовій залі було проведено відкритий виховний захід «Героям вічна
слава: бій під Крутами» який проводили учні ІІ курсу групи НП14-37/9 (план заходу
додається). На заході були присутні учні непромислового підрозділу та комп'ютерних
технологій.



В рамках визначної події , серед учнів училища було проведено конкурс газет. В
результаті підведення підсумків були визначені:

1 місце 2 місце                                 3 місце



Лютий – березень.

В рамках проекту «Ми діти твої Україно» та за рекомендаціями НМЦ
ПТО у Дніпропетровській обл.., в березні 2016 р. заплановано проведення
заходів в рамках тижня «Захисту прав споживача (15 березня)». Звіт
буде наданий..

Звіт склала координатор викладачів  комісії суспільних дисциплін , в зв’язку з
проведенням заходів  в рамках проекту «Ми діти твої Україно», голова циклової

комісії суспільних дисциплін: П’ятковська О.С.


