
Дослідницько-пошуковий проект  

«Україна-моя Батьківщина» 

 

Керівник проекту: Волинюк Ольга Дмитрівна 

Учасники проекту : 

 Учні 1,2,3,4,6,7 гімназійних класів, класні керівники, вихователі класу. 

Термін дії проекту:  

червень  – вересень 2015р. 

Мета і завдання проекту: 

 Ровивати почуття патріотизму 

 Розвивати ерудицію та вміння працювати в групах 

 Забезпечити сприятливі умови для самореалізації особистості 

 Формувати мовну культуру 

 Виховувати ціннісне ставлення особистості до держави 

 Розвивати  творчі та організаційні здібності учнів 

Актуальність проекту: 

Враховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні, усе 

більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття 

патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної 

громадянської позиції . Ця дослідницько-пошукова має стати для кожної 

дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового 

самовіддано розбудовувати свою  Батьківщину. 



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 

Участь у проекті сприятиме формуванню ціннісних ориєнтирів, а саме: 

 Ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави; 

 Патріотизму , повазі до українських звичаїв та обрядів,відчутті своєї 

належності до України; 

 Національної самосвідомісті,віри в духовні сили та майбутнє; волі до 

праці на користь народу; 

 Ціннісному ставленню до мистецтва; 

 Усвідомлення факту, що традиції, звичаї, історія,  мистецтво 

безпосередньо пов’язані з життям народу, його культурою. 

Розвиток здібностей , а саме : 

 Вміння добувати інформацію і переробляти її; 

 Вміння активізувати свої потенціальні здібності на виконання творчого 

завдання; 

 Вміння самостійно вибирати найбільш вдалий спосіб виконання 

завдання; 

 Вміння прогнозувати свої успіхи, оцінювати свої здібності; 

 Вміння створювати презентації. 

Шляхи реалізації проекту: 

I. Підготовчий етап: 

 Створення творчої групи 

 Розподіл обов’язків  

 Відвідування шкільної , міської бібліотеки та Інтернет центру 

 Заохочення учнів до активного пошуку матеріалів  

 Збір матеріалу  

 Планування спільної роботи з класними керівниками 



II. Основний етап : 

 Дослідницько-пошукова робота (використання інтернет ресурсів, 

періодичних видань з теми, а також досвіду батьків) 

 Підготовка презентацій по темах.  

III . Заключний етап 

 Підведення підсумків проекту 

 Захист проекту (презентація) 

  

Додатки до проекту   «Україна- моя Батьківщина»: 

1. Презентація проекту – загальношкільне свято «Україна – моя 

Батьківщина» 

2. Учнівські дослідницько-пошукові роботи:   

 1 гімназійний клас – «Батьківщина очима дитини» 

 2 гімназійний клас – «А над світом українська вишивка цвіте» 

 4 гімназійний клас – «А я ж не скорилася, українкою ж я 

народилася» 

 6,7 гімназійні класи – «Я – громадянин України» 

 

http://lib.pedpresa.ua/wp-content/uploads/2015/07/UKRAYINA-MOYA-KRAYINA.ppsx

